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RESUMO

A utilização das dinâmicas e mecânicas aplicadas na elaboração de jogos em
um sistema de software corporativo, tem como motivação, ampliar o interesse e o
engajamento de seus usuários. Essa estratégia recebe o nome de gamification e tem
sido adotada por muitas empresas. No entanto, ao adotá-la sem antes compreender
o objetivo de negócio e o contexto de operação do sistema, possivelmente a
empresa não obterá resultados positivos. Assim, para demonstrar o planejamento e
a definição de uma abordagem arquitetural, utilizando-se de técnicas arquiteturais
para mapear como as dinâmicas e as mecânicas aplicadas na elaboração de jogos
podem ser incorporadas em um sistema corporativo, esta pesquisa tem como
objetivo definir uma arquitetura de software para um sistema de comércio eletrônico
utilizando gamification. Com o intuito de mostrar os passos necessários para definir
a arquitetura proposta, primeiramente é contextualizado um projeto de software para
uma empresa que deseja realizar a venda de seus produtos na internet,
contemplando somente as funcionalidades triviais de um sistema de comércio
eletrônico, ainda sem considerar a gamification, a fim de definir um baseline
arquitetural, e a partir dele, ilustrar por meio de uma abordagem evolucionária, como
o interesse e o engajamento do consumidor são trabalhados. Em seguida, uma nova
proposta para a arquitetura de software é definida, demonstrando os novos
mecanismos arquiteturais e como a gamification é aplicada. Por fim, a análise dos
resultados acompanhada de um breve comparativo entre as duas arquiteturas é
apresentada. Como ferramenta para identificar cada um dos pontos de vista dos
interessados no projeto e formalizá-los por meio de diagramas, utiliza-se o modelo
de referência RM-ODP e a linguagem UML.

Palavras-chaves: Arquitetura
Engajamento; Gamification.
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ABSTRACT
Definition of a software architecture for e-commerce using gamification

The use of dynamics and mechanics applied in games preparation into an
enterprise system could increase the interest and engagement of its users. Many
companies have adopted this strategy named as gamification. However, adopting it
without first understanding the business goal and the system-operating environment,
the company possibly will not obtain positive results. Thus, to demonstrate the
planning and definition of an architectural approach, making use of architectural
techniques to map and incorporate the dynamics and mechanics applied in games
preparation into an enterprise system, this research aims to define a software
architecture for an e-commerce system using gamification. In order to show the steps
needed to set the architecture proposed, firstly is contextualized a software project
for a company that wants to sell its products over the internet, contemplating only
trivial features of an e-commerce system, still not considering gamification.
Therefore, it creates a baseline and starts working from it, illustrated by an
evolutionary approach, how customer interest and engagement are treated. Then is
defined a new proposal for the software architecture, demonstrating the new
architectural mechanisms and how gamification is applied. Finally, it presents the
result analysis followed by a brief comparison between the two architectures. As a
tool to identify stakeholder’s viewpoint in the project and formalize them through
diagrams, the reference model RM-ODP and UML language are used.

Keywords: Software
Gamification.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Motivação
As perspectivas do ambiente digital, nos últimos anos, têm mantido como foco

o amplo acesso à internet, envolvendo questões tecnológicas, sociais e econômicas
(ALBERTIN, 2010), sendo que a utilização do ambiente digital e da tecnologia, como
ferramenta para gestão do relacionamento com o consumidor, é considerada
aspecto chave, essencial para sustentação dos negócios (CHAFFEY, 2015).
Percebe-se então, que é fundamental o apoio de soluções tecnológicas
suficientemente capazes de trabalhar em sintonia com os processos e estratégias de
negócio da empresa, além de proporcionar uma boa experiência de uso para seus
usuários (STEFANI e XENOS, 2008).
Contudo, ao avaliar o ambiente digital e sua constante transformação
(SCHNEIDER, 2013), além da intensa disputa comercial praticada por empresas dos
mais variados segmentos competindo entre si (SEBRAE, 2014), se faz necessário
compreender o comportamento e as preferências do usuário com o intuito de
identificar e beneficiar-se de um diferencial competitivo (STEFANI e XENOS, 2009).
Por outro lado, sabe-se que sistemas interativos podem encorajar os usuários a
ter seu comportamento modificado, seja para seu próprio benefício ou o de outras
pessoas. Aliás, recursos para customização ou personalização de um sistema de
software possuem um importante papel em estratégias persuasivas e motivacionais
(MASTHOFF e VASSILEVA, 2015).
Não obstante, ao considerar a interação do usuário em um contexto de
diversão, existem os jogos. Esses fazem parte do dia a dia das pessoas,
envolvendo-as e motivando-as para atingir seus objetivos, seja na competição, na
colaboração ou no aprendizado (OWENS JR, 2012). Percebeu-se então, que tal
condição poderia ser utilizada para outros propósitos (DETERDING, 2012).
Uma vez demonstrado que jogos podem motivar usuários, utilizar os elementos
desses jogos na formação de produtos ou serviços que não estão relacionados com
jogos, pode torná-los mais atrativos e engajadores (DETERDING, DIXON, et al.,
2011).
Ao perceber tal condição, as empresas demonstram um crescente interesse na
utilização desses elementos, estratégia definida como gamification, em seus
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sistemas de software, com o intuito de aumentar a motivação de seus usuários
(DETERDING, CANOSSA, et al., 2015).
Atualmente existem empresas que oferecem gamification por meio de uma
camada de serviço de software, disponibilizando recursos para recompensa e
sistemas de reputação como: pontos, medalhas, níveis e quadros de resultados
(DETERDING, DIXON, et al., 2011). Outras empresas, como o caso da SAP –
desenvolvedora de solução de ERP (Enterprise Resource Planning - Planejamento
de Recursos Empresariais), utiliza gamification em um de seus canais de
comunicação com clientes – SAP Community Network (SCN) para aumentar a
participação de usuários em fóruns de discussão e enriquecer a qualidade da
informação recebida e compartilhada (BUNCHBALL, 2013).
Especificamente, referindo-se a sistemas de comércio eletrônico, Hansun
(2012) cita que gamification pode ser aplicada em todo site de e-commerce, mas
nem todos os sistemas podem ser facilmente gamificados1 e o responsável por
aplicar esta técnica deve conhecer profundamente o sistema e seus usuários para
que seja possível implementá-la adequadamente.
Além disso, Antin e Churchill (2011) ao realizar um estudo sobre o efeito
psicológico e social sobre como a motivação, estimulada por conquistas e
recompensas, afeta os usuários, notaram que existem recompensas mais
adequadas para cada tipo de objetivo a ser alcançado em um sistema, salientando a
importância de se estabelecer a compreensão sobre o usuário, para selecionar a
melhor forma de recompensá-lo, a fim de estimulá-lo na realização de ações e
consequentemente, obtenção dos resultados esperados.
Então, ao considerar que gamification pode ser aplicada em sites de comércio
eletrônico (HANSUN, 2012), e que as conquistas e as recompensas proporcionadas
por estes sites precisam ser compatibilizadas com seu tipo de usuário (ANTIN e
CHURCHILL, 2011), o segmento de mercado utilizado para realizar esta pesquisa é
o comércio eletrônico. Ademais, este segmento encontra-se em constante
crescimento. De acordo com o E-bit, em seu relatório Webshoppers (2015), o ecommerce brasileiro registrou um aumento nominal de 16% no primeiro semestre de
2015, se comparado com o mesmo período de 2014, atingindo um faturamento de
R$ 18,6 bilhões.

1

Gamificado refere-se à utilização de gamification em um sistema de software.
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Este crescimento de acordo com Schneider (2013) também é motivado pelos
seguintes fatores:


Aumento da quantidade de dispositivos móveis;



Ampla participação das redes sociais combinada com o aumento dos
negócios utilizando propaganda, promoção e vendas;



Aumento da participação online de pequenas empresas;



Captação e análise sofisticada de grandes volumes de dados (big data);



Aumento das integrações tecnológicas entre empresas.

Nesse sentido, observa-se a importância de prover um sistema de software
capaz de se destacar no segmento de venda eletrônica, o qual, desde o momento
de sua concepção, apresente em sua arquitetura de software recursos para a
construção e preservação do relacionamento com o consumidor, responsáveis por
materializar uma estratégia de fidelização.

1.2

Objetivo
O objetivo desse trabalho é definir uma arquitetura de software para um

sistema de comércio eletrônico utilizando a gamification como forma de satisfazer a
estratégia de negócio da empresa estudada, aplicada na fidelização de clientes.
Para isso, a pesquisa utiliza os elementos referenciados pela gamification
como insumo para fazer o planejamento e a modelagem dos componentes do
sistema, além de mapear como esses elementos podem ser incorporados na
arquitetura de software utilizando técnicas arquiteturais. Para ilustrar a proposta de
trabalho e também, mostrar o domínio do problema de acordo com as múltiplas
perspectivas das partes interessadas no projeto, uma parte prática será
apresentada.

1.3

Contribuição
Embora existam pesquisas citando como aplicar gamification para motivar

consumidores e usuários de um sistema de software (DETERDING, 2012;
MCGONICAL, 2012) ou então, estudos sobre as estratégias, oportunidades e
desafios em sua utilização (DETERDING, CANOSSA, et al., 2015), a aplicação da
gamification durante a elaboração de uma arquitetura de software apresenta-se
como uma oportunidade de pesquisa.
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O trabalho apresentado por Hansun (2012), o Gamified e-commerce, apesar de
referenciar o framework proposto por Werbach e Hunter (2012), o qual tem a
finalidade de mostrar como as estratégias e componentes utilizados em jogos podem
ser aplicados em um sistema corporativo, não faz uso de uma abordagem
sistematizada para selecionar tais estratégias e componentes, além de não citar
aspectos relacionados com arquitetura de software.
Ademais, apesar de existir um número significativo de pesquisas relacionadas
com gamification, é escasso o entendimento coerente sobre o termo, qual método
utilizar para implementá-la e quais tipos de resultado esperar (HAMARI, KOIVISTO e
SARSA, 2014). Diante desta condição, essa pesquisa tem o propósito de definir uma
arquitetura de software para uma empresa que tem como foco a fidelização de seus
clientes, contemplando desde a apresentação das necessidades de negócio até a
abordagem arquitetural sugerida.
A principal contribuição desse trabalho é mostrar como a utilização de técnicas
arquiteturais é capaz de aumentar a visibilidade dos locais do sistema, baseado em
seu mapa arquitetural, onde a gamification pode ser aplicada com maior
assertividade, elevando as chances de obter uma maior motivação e engajamento
do consumidor.
Sob a ótica da aplicabilidade, primeiramente será definida uma arquitetura de
software, ainda sem utilizar-se dos elementos referenciados pela gamification, para
que seja possível estabelecer um baseline2, e a partir dele, utilizar-se de uma
abordagem evolucionária ao longo da pesquisa, demonstrando a forma como cada
uma das estratégias e componentes utilizados em jogos, aplicados ao contexto de
vendas na internet, foram incorporados à arquitetura de software do sistema de
comércio eletrônico.

2

O baseline citado refere-se a uma arquitetura de software para um sistema de comércio eletrônico
trivial, que não utiliza gamification.
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1.4

Método de Trabalho
Esta dissertação tem como natureza a pesquisa aplicada, com o objetivo de

gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigida na definição de uma
arquitetura de software utilizando gamification.
A seguir estão descritas as atividades necessárias para realização desta
pesquisa, bem como, seu referencial teórico:


Revisão bibliográfica: Levantamento bibliográfico relacionado com arquitetura
de software e sua importância, atributos de qualidade e o modelo de referência
RM-ODP – ISO/IEC 10746. Também serão estudadas as características e
especificidades de sistemas para comércio eletrônico e pesquisas relacionadas
com gamification, envolvendo o conceito de jogos e seus elementos, assim
como suas dinâmicas, mecânicas e componentes;



Compilação dos conceitos observados na revisão bibliográfica: Após obter
um conjunto abrangente de informações para composição do referencial teórico,
torna-se necessário correlacioná-los a fim de se promover a organização dos
conceitos estudados durante a revisão bibliográfica, de forma a serem utilizados
na definição da arquitetura de software;



Contextualização de um projeto de software para comércio eletrônico: Para
que seja possível definir uma arquitetura de software, inicialmente deve-se
compreender qual o propósito do sistema, seus requisitos e quem são os
usuários envolvidos (LININGTON, MILOSEVIC, et al., 2012). Sendo assim, serão
apresentados os objetivos e requisitos de negócio, os atributos de qualidade
associados com o sistema, além dos usuários e sua forma de interação com o
software de vendas na internet;



Definição dos requisitos para o software de comércio eletrônico: Uma vez
contextualizado o projeto de software, torna-se necessário identificar os
requisitos relacionados com seu aspecto funcional e também, associados com
as expectativas de seus usuários e do contexto de operação do sistema. Para
Schneider (2013) um sistema de vendas na internet deve ter no mínimo as
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seguintes funcionalidades:

catálogo

eletrônico,

carrinho

de compras e

processamento de transações. Portanto, os requisitos do sistema serão
definidos a partir das funcionalidades mencionadas por Schneider (2013),
considerando aspectos de usabilidade (STEFANI e XENOS, 2008) e o cenário
de trabalho apresentado a seguir, além das funcionalidades triviais de uma
plataforma de e-commerce (GARTNER, 2013);


Apresentação do cenário de trabalho: Conforme mencionado anteriormente
no item 1.1 Motivação, por tratar-se de um ambiente em constante
transformação (SEBRAE, 2014) e com um ritmo de crescimento acelerado
(WEBSHOPPERS, 2015), o comércio eletrônico proporciona oportunidades para
uma empresa iniciar ou ampliar sua participação no mercado de vendas. Logo,
esta proposta de trabalho utiliza como referência uma empresa fictícia, de médio
porte, que deseja disponibilizar um canal de vendas de produtos na internet e
como forma de destacar-se das demais empresas concorrentes, busca fidelizar
seus clientes. Além disso, com o propósito de mostrar os diferentes aspectos da
fidelização, uma contextualização a respeito será apresentada;



Definição de uma arquitetura para o software de comércio eletrônico: Após
obter as informações necessárias para iniciar a definição da arquitetura de
software, as diferentes visões arquiteturais sugeridas pelo modelo RM-ODP,
baseadas nos objetivos da empresa, nos interesses dos usuários, nas
características do sistema e da plataforma tecnológica, serão identificadas e
documentadas. Este procedimento tem como objetivo analisar e compatibilizar
as necessidades dos interessados no projeto, os requisitos do sistema e seu
contexto de operação, de modo que uma arquitetura de software possa ser
definida (BASS, CLEMENTS e KAZMAN, 2013). Contudo, a definição
arquitetural apresentada neste momento ainda não faz uso dos elementos
referenciados pela gamification, pois a pesquisa utiliza-se de uma abordagem
evolucionária, a qual primeiramente apresenta um sistema para comércio
eletrônico trivial e logo após, mostra a forma como as dinâmicas, mecânicas e
componentes utilizados em jogos foram aplicados ao contexto de venda e
incorporados à nova versão da arquitetura de software, apresentada a seguir;
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Definição de uma arquitetura para o software de comércio eletrônico
utilizando gamification: A partir da definição de uma arquitetura de software e
com a finalidade de prover mecanismos suficientemente capazes de atender aos
objetivos e a estratégia de negócio adotada pela empresa, o uso da gamification
apresenta-se como forma de potencializar a motivação e o engajamento do
consumidor no processo de compra na internet (HANSUN, 2012).
Depois de definir a arquitetura de software com base nos diferentes pontos de
vista sugeridos pelo modelo RM-ODP, inicia-se uma análise detalhada do
processo de venda praticado pela loja e dos pontos de interação do usuário em
seu site, com o objetivo de identificar possíveis impedimentos ou fatores que
causam a desistência da compra por parte do consumidor. Além disso, serão
considerados os motivos que levam o consumidor a visitar o site e também, os
que encorajam o seu retorno.
Após realizar esta análise, serão utilizados os elementos referenciados na
gamification como forma de prover, ou intensificar, o estímulo no consumidor
para realização da compra, além de motivar a continuidade e a frequência dessa
relação comercial.
Por fim, a nova arquitetura será apresentada e os resultados obtidos com a
aplicação da gamification serão analisados, resultando na conclusão da
pesquisa e identificação de propostas para trabalhos futuros.

1.5 Organização do Trabalho
A estrutura deste trabalho é composta por 5 seções.
A seção 2, “Revisão bibliográfica”, identifica e discorre as bases conceituais da
pesquisa. São apresentados conceitos importantes para o entendimento da proposta
de trabalho, como arquitetura de software, atributos de qualidade e o modelo de
referência RM-ODP. Ainda nesta seção será apresentada a definição de comércio
eletrônico, a relação estabelecida com o consumidor e seu comportamento em um
ambiente de compra.
Também será abordado o conceito de gamification e sua importância, além dos
elementos necessários para aplicação dessa estratégia. Por fim, esta seção mostra
as limitações de trabalhos atuais, justificando a proposta de trabalho e a linha de
pesquisa adotada.
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A seção 3, “Arquitetura de software para comércio eletrônico”, apresenta os
requisitos do sistema e seus atributos de qualidade, a empresa estudada e o
respectivo contexto de operação do software de vendas. Além disso, discorre sobre
a fidelização e seus aspectos relacionados, contextualizando-a diante da estratégia
de trabalho da empresa. Embora a fidelização e seus aspectos sejam mencionados,
a arquitetura de software apresentada nesta seção não faz uso dos elementos
referenciados pela gamification, sendo utilizada somente como baseline para
apresentar as funcionalidades triviais de um sistema para comércio eletrônico.
Em seguida, será realizado o detalhamento de cada um dos pontos de vista
sugeridos pelo modelo de referência RM-ODP, registrados por meio de diagramas,
utilizando a linguagem UML.
A seção 4, “Arquitetura de software para comércio eletrônico utilizando
gamification”, mostra como a arquitetura de software previamente documentada na
seção 3 será complementada por meio de novos mecanismos arquiteturais,
responsáveis por atender as táticas relacionadas com a fidelização, utilizando-se das
dinâmicas, mecânicas e componentes referenciados pela gamification, buscando
elevar o engajamento dos clientes e por consequência, atender aos objetivos de
negócio da empresa referenciada nessa pesquisa. Ainda nesta seção será
apresentada a análise dos resultados obtidos com a aplicação da gamification e um
breve comparativo entre as duas versões da arquitetura.
A seção 5, “Conclusões e Considerações Finais”, apresenta a conclusão desta
pesquisa, destacando o objetivo atingido e sugestões para trabalhos futuros.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Introdução
Esta seção apresenta os principais pontos envolvidos na definição de
arquitetura de software, comércio eletrônico e gamification. Discorre sobre a
importância da arquitetura de software, atributos de qualidade e o modelo de
referência RM-ODP, salientando a relevância dos diferentes pontos de vista na
elaboração de uma proposta arquitetural.
Em seguida, são abordados conceitos relacionados ao comércio eletrônico,
incluindo os possíveis tipos de relação comercial para venda ou troca de produtos e
serviços, além do comportamento do consumidor no ambiente virtual (LAUDON e
TRAVER, 2014). Além disso, será caracterizado o processo de fidelização do
consumidor (SCHNEIDER, 2013) e como a gamification pode ser utilizada para
potencializá-lo.
São relatados conceitos de jogos, tipos de diversão e classificação dos tipos de
jogadores (HUIZINGA, 1971; LAZZARO, 2004; SCHUYTEMA, 2008; SCHELL,
2008), bem como, as dinâmicas, mecânicas e componentes presentes em jogos,
que

podem

ser

utilizados

CUNNINGHAM, 2011;

em

sistemas

corporativos

(ZICHERMANN

e

WERBACH e HUNTER, 2012; MCGONICAL, 2012;

DETERDING, 2012).
Uma visão analítica sobre arquitetura de software, comércio eletrônico e
gamification, contemplando as correlações existentes entre esses conceitos, finaliza
esta seção.

2.2 Arquitetura de Software
A arquitetura de software é a organização fundamental de um sistema,
englobando os componentes e seus relacionamentos, o ambiente e os princípios
que regem o projeto e sua evolução (ISO/IEC 42010, 2011).
Segundo Bass, Clements e Kazman (2013) a arquitetura de software de um
sistema é definida como o conjunto de estruturas necessárias para concebê-lo e
operá-lo, que compreende elementos de software, relações entre eles e
propriedades de ambos.
Assim como qualquer outra estrutura complexa, um sistema de software deve
ser construído sobre uma fundação consistente. Portanto, recomenda-se determinar
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e avaliar o comportamento do software antes de sua materialização, assim como,
considerar as diferentes visões arquiteturais a fim de identificar as características do
software de acordo com os diversos pontos de interesse.
Além disso, deve-se estabelecer uma relação entre os objetivos de negócio e a
plataforma tecnológica do sistema (CLEMENTS, KAZMAN e KLEIN, 2002), pois esta
relação irá direcionar o processo de desenvolvimento do software e seu
planejamento é essencial para o sucesso do projeto (KRUCHTEN, 2012).
Todavia, a arquitetura de software não está relacionada somente com a
estrutura e o comportamento do sistema, deve-se considerar o contexto em que o
software será instalado e operado, incluindo: uso, funcionalidade, desempenho,
elasticidade, reutilização, compreensão, restrições e intercâmbios tecnológicos, além
de contemplar aspectos econômicos e sociológicos (KRUCHTEN, 2003).
Gast (2008) em sua pesquisa menciona duas perspectivas as quais a
arquitetura de software pode ser vislumbrada, uma delas relaciona-se com o projeto
de software, descrevendo-a como um conjunto de componentes e suas relações. A
outra perspectiva enfatiza a necessidade de definir a arquitetura durante o
planejamento do sistema, enquanto o desenvolvimento ainda não foi iniciado,
considerando os requisitos funcionais e não funcionais, além das políticas e
restrições que precisam ser suportadas pelo processo de negócio da empresa.
Este trabalho baseia-se na segunda perspectiva citada por Gast (2008), de
modo que os requisitos do sistema, incluindo os itens relacionados com a fidelização
de clientes, precisam ser inseridos no projeto arquitetural do software durante o
planejamento do sistema, como é o caso da personalização e da monitoração.
Entretanto, além de considerar a perspectiva de Gast (2008), considerou-se que
modificar um sistema existente para adicionar novas funcionalidades é considerado
como uma tarefa desafiadora (SAVIO e SURYANARAYANA, 2012) e também,
postergar a implementação de funcionalidades em um sistema e utilizar-se de uma
estratégia para gerenciar os débitos técnicos associados com arquitetura de
software, pode resultar em um alto investimento, de aspecto temporal e financeiro
(KRUCHTEN, 2012).
Para realizar esta pesquisa, outros pontos relacionados com arquitetura de
software foram considerados, por exemplo: requisitos funcionais e não funcionais,
arquiteturas de referência, no entanto, estes itens, embora referenciados, não fazem
parte do foco desta pesquisa.
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2.2.1 A Importância da Arquitetura de Software
Segundo Clements, Kazman e Klein (2002) existem três razões pelas quais a
arquitetura de software é importante para sistemas grandes, complexos e de uso
intensivo:


É um veículo de comunicação entre os interessados: representa a abstração
do sistema, que muitos, senão todos os interessados podem utilizar como
base para estabelecer um entendimento mútuo, convergindo diferentes
pontos de vista e proporcionando o consenso e comunicação padronizada
entre os envolvidos;



Manifesta as decisões de projeto no início de seu ciclo de desenvolvimento: a
arquitetura de software é um dos primeiros artefatos capaz de apresentar
quais são as prioridades entre as preocupações concorrentes que precisam
ser avaliadas. Também é o principal artefato que exerce uma grande
influência nos atributos de qualidade do sistema;



É uma abstração do sistema reutilizável e transferível: a arquitetura de
software é constituída de um modelo compreensível de como o software está
estruturado e como seus componentes podem trabalhar em conjunto. Além
disso, trata-se de um modelo transferível, o qual pode ser utilizado em
sistemas contendo os mesmos requisitos, tornando-se reutilizável.
Para Taylor, Medvidovic e Dashofy (2010), existem três aspectos fundamentais

relacionados com uma arquitetura de software, sendo: todo sistema de software
possui uma arquitetura, toda aplicação possui no mínimo um arquiteto e por fim,
arquitetura não é uma fase do processo de desenvolvimento. Ao avaliar tais
aspectos, observa-se a relevância da arquitetura diante dos aspectos tecnológicos e
organizacionais para elaboração de uma aplicação alinhada com os objetivos de
negócio de uma empresa.
Ainda neste sentido, Olumofin e Misic (2005) ressaltam a importância e a
influência da arquitetura de software em linhas de produtos de software, propondo
uma segmentação, classificada em: arquitetura principal (core architecture – CA) e
arquitetura individual do produto (individual product architecture - PA). No entanto,
esta pesquisa não adotou tal estratégia de trabalho para realizar a concepção da
arquitetura proposta, de forma que nenhuma segmentação será utilizada,
elaborando-se uma única arquitetura.
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2.2.2 Atributos de Qualidade
Os atributos de qualidade representam o atendimento dos requisitos funcionais
e não funcionais e determinam a arquitetura de software. Também se pode dizer que
são todas as características de uma arquitetura que são afetadas em tempo de
execução, projeto e experiência de uso. De acordo com Bass, Clements e Kazman
(2013) as decisões arquiteturais envolvem diferentes atributos de qualidade que
expõem riscos e pontos de sensibilidade.
Torna-se então essencial elencar o conjunto de características do sistema de
acordo com as necessidades da empresa, acompanhadas de cada um dos atributos
de qualidade relacionados.
Stefani e Xenos (2008) em sua pesquisa realizam uma avaliação da qualidade
de sistemas de e-commerce utilizando a norma ISO 9126 e os atributos de
qualidade: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade e eficiência. Todavia, a
pesquisa realizada engloba o contexto do comércio eletrônico e somente quatro
atributos de qualidade. Além de existirem outros atributos de qualidade, como
segurança, interoperabilidade e outros, não são mencionadas abordagens ou
aspectos estruturais das soluções para venda na internet relacionados com
arquitetura de software.
Para um sistema de comércio eletrônico, Stefani e Xenos (2001) apresentam
um conjunto de características sistêmicas acompanhadas dos atributos de qualidade
relacionados, conforme descrito na Tabela 1.
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Tabela 1 - Características de sistemas de e-commerce e os atributos de qualidade
relacionados
Características de sistemas de e-commerce

Atributos de qualidade relacionados

Fácil acesso as páginas do sistema de e-commerce

Funcionalidade
Usabilidade
Eficiência

Fácil navegação

Funcionalidade
Usabilidade

Adaptação ao perfil do usuário

Funcionalidade
Usabilidade
Eficiência

Serviço de busca

Funcionalidade
Usabilidade
Confiabilidade

Facilidade para reverter ações (undo)

Funcionalidade

Serviço de ajuda eficiente

Funcionalidade
Usabilidade
Eficiência

Carrinho de compras

Funcionalidade
Usabilidade

Catálogo de produtos

Funcionalidade
Usabilidade

Transações seguras e confiáveis

Funcionalidade
Usabilidade

Protocolos seguros (SET - Secure Electronic

Confiabilidade

Transaction - Transação Eletrônica Segura e SSL Secure Sockets Layer - Camada de Soquetes de
Segurança)
Informações corretas e precisas sobre os produtos

Confiabilidade

Entrega direta dos produtos

Confiabilidade

Transações financeiras sem disputa

Usabilidade
Eficiência

Recuperabilidade de produtos e serviços

Usabilidade
Funcionalidade

Site legítimo
Fonte: Adaptado de Stefani e Xenos (2001)

Confiabilidade
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Por outro lado, a aceitação do usuário é uma das principais forças presentes
em um sistema de e-commerce, especialmente para o varejo (business to customer
– B2C). A qualidade percebida pelo usuário é a combinação dos atributos de
qualidade existentes no produto, os quais proporcionam grande satisfação para um
grupo específico de usuários (STEFANI e XENOS, 2009).
Entretanto, ter a ciência de quais atributos de qualidade são os principais
direcionadores para um sistema de comércio eletrônico, não garante sua aderência
em relação ao modelo de negócio, ou então, potencialize a motivação do usuário.
Dessa forma, observa-se que a utilização de estratégias e mecanismos, aplicados
em jogos, relacionados com a motivação e a influência do comportamento do
usuário, são considerados essenciais para este tipo de solução (HANSUN, 2012).

2.2.3 Modelo de Referência RM-ODP – ISO/IEC 10746
O modelo RM-ODP (Reference Model of Open and Distributed Processing Modelo de Referência de Processamento Aberto e Distribuído) (ISO/IEC 10746,
2009) apresenta-se como um padrão para especificação da arquitetura de sistemas
abertos e distribuídos com orientação a objeto. Seu objetivo é prover um framework
para especificar e construir sistemas grandes e complexos, como sistemas de
informação, sistemas embarcados, sistemas corporativos entre outros tipos de
sistemas (LININGTON, MILOSEVIC et al., 2012)
Ao longo da concepção deste modelo de referência, considerou-se o cenário
crítico em que os sistemas corporativos são desenvolvidos, com equipes de trabalho
geograficamente dispersas, com horário de trabalho diferenciado, lidando com
múltiplos modelos de software, além de selecionar componentes de terceiros para
compor o quadro de funcionalidades do sistema em desenvolvimento (LININGTON,
MILOSEVIC et al., 2012).
O modelo abrange a separação dos interesses dos participantes de um projeto
de software, com o objetivo de tratar as várias dimensões do sistema. O modelo
define cinco abstrações diferenciadas, denominadas pontos de vista, sendo que
cada um desses pontos de vista contempla um conjunto de conceitos de modelagem
criados a partir de teorias e bases sólidas da engenharia (LININGTON, MILOSEVIC
et al., 2012).
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A combinação de conceitos organizacionais e técnicos, e a correspondência
entre eles, faz do modelo uma excelente escolha para apoiar a expressão de
diversos tipos de requisitos, como: interoperabilidade, portabilidade e distribuição, a
partir de diferentes perspectivas, com diferentes níveis de abstração (LININGTON,
MILOSEVIC et al., 2012).

2.2.3.1 Os Pontos de Vista do Modelo de Referência
Segundo a ISO 42010 (ISO/IEC 42010, 2011) um ponto de vista define a
especificação das convenções para construir e utilizar uma visão. Os pontos de vista
fornecem um padrão ou template, a partir do qual é possível desenvolver visões
individuais, estabelecer os objetivos e a audiência para uma visão, além das
técnicas para sua criação e análise.
Para Clements, Kazman e Klein (2002), é fundamental documentar a
arquitetura de software por meio de diferentes visões relevantes, assim como, a
informação relacionada entre elas. Kruchten (2012) diz que cada um dos pontos de
vista sustenta uma perspectiva da arquitetura para uma categoria de interessados,
mas os pontos de vista não são independentes um dos outros, pelo contrário, eles
devem ser cuidadosamente coordenados. O relacionamento existente entre cada um
dos pontos de vista é denominado por Linington, Milosevic et al. (2012) como
correspondência.
Cada ponto de vista representa um nível de abstração do sistema distribuído.
Ao considerar diferentes pontos de vista, um sistema grande e complexo pode ser
dividido em partes menores, gerenciáveis, cada uma com foco em assuntos
relevantes para diferentes usuários envolvidos (LININGTON, MILOSEVIC et al.,
2012), conforme apresentado pela Figura 1.
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Figura 1 - Os cinco pontos de vista do modelo RM-ODP

Fonte: Adaptado de Linington, Milosevic et al. (2012)

De acordo com norma ISO/IEC 10746 (ISO/IEC 10746, 2009), cada ponto de
vista está associado com uma determinada linguagem de especificação,
representando um conjunto de conceitos, regras e procedimentos que proporcionam
condições de estruturar o ponto de vista em uma linguagem natural, por meio de
modelos de objetos.
A seguir são descritos os cinco pontos de vista e suas respectivas linguagens.


Ponto de Vista Empresarial: Tem como foco definir os requisitos do
sistema considerando o contexto da empresa e as necessidades dos
usuários. Concentra-se nos objetivos e regras de negócio que o
sistema deverá atender, além das políticas que precisam suportadas e
restrições que devem ser aplicadas.

A especificação deste ponto de vista contempla os seguintes
elementos:
o Comunidade: conjunto de políticas, restrições e

objetos

corporativos que possuem como finalidade satisfazer os
objetivos de negócio da empresa;
o Tipo de objeto corporativo: refere-se à abstração e classificação
de todos os objetos envolvidos no processo de negócio da
empresa;
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o Papéis: representa a classificação de todos os envolvidos no
projeto, segregados por sua representatividade e relação com o
sistema;
o Políticas: são as regras existentes no processo de negócio da
empresa, as quais permitem ou restringem ações;
o Atividades: representam as ações existentes no processo de
negócio da empresa.


Ponto de Vista de Informação: Possui como finalidade identificar e
definir a informação compartilhada entre todos os pontos de vista, de
forma que ela seja entendida por todas as partes envolvidas. Define a
semântica da informação e do seu processamento, assim como,
critérios e restrições que devem ser aplicados no acesso dessas
informações.



Ponto de Vista Computacional: Especifica as funcionalidades da
aplicação, utilizando a decomposição funcional como estratégia para
identificar a interação entre as interfaces do sistema. Tem enfoque nos
algoritmos e estruturas de dados.
Este ponto de vista baseia-se em objetos computacionais, que podem
ter as seguintes características:
o É definido por uma especificação genérica (template);
o Encapsula dados e processamento a fim de registrar os
possíveis estados e serviços executados por um objeto
computacional;
o Possui interface para interação com outros objetos;
o Limita-se as restrições previamente estabelecidas, relacionadas
com o ambiente externo.



Ponto de Vista de Engenharia: Define os mecanismos e táticas
arquiteturais aplicadas ao software, considerando a infraestrutura
necessária

para

suportá-lo.

Complementa

o

ponto

de

vista

computacional, além de definir as necessidades de comunicação e
desdobramento das funcionalidades.
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Ponto de Vista da Tecnologia: Possui como finalidade apresentar a
tecnologia para o sistema, mostrar qual o software e o hardware que
devem ser utilizados para construí-lo e operá-lo. De acordo com
Linington, Milosevic, et al. (2012), devem ser consideradas restrições
em equipamentos de hardware relacionadas ao orçamento do projeto e
também, plataformas tecnológicas já existentes onde o sistema
precisará ser executado.

2.2.3.2

Correspondência entre os Pontos de Vista

Apesar de se obter uma abstração completa do sistema por meio dos
diferentes pontos de vista, a especificação deve representar uma única visão do
sistema, consistente entre todas as suas partes (LININGTON, MILOSEVIC, et al.,
2012). Dessa forma, torna-se necessário estabelecer as ligações entre os diferentes
pontos de vista, conforme apresentado pela Figura 2.

Figura 2 - Como as correspondências relacionam os diferentes pontos de vista

Fonte: Adaptado de LININGTON, MILOSEVIC et al. (2012)

De acordo com Linington, Milosevic, et al. (2012) uma relação entre diferentes
pontos de vista pode ser estabelecida a partir dos nomes de objetos existentes em
cada uma das visões. Se um mesmo nome de objeto é apresentado em duas visões,
assume-se que este objeto representa dois aspectos de um mesmo assunto.
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No entanto, ao trabalhar com equipes com pouco entrosamento ou
geograficamente dispersas, existe o risco de um mesmo objeto ser classificado de
formas distintas. Portanto, Linington, Milosevic, et al. (2012) reforçam a
complexidade existente nesta atividade, assim como, o alto custo envolvido, de
aspecto temporal e financeiro.
Para documentar os diferentes pontos de vista apresentados ao longo desta
pesquisa, assim como a arquitetura de software proposta, utilizou-se a linguagem
UML (Unified Modeling Language), disponibilizada pela OMG (Object Management
Group).

2.3 Comércio Eletrônico
De acordo com o Albertin (2010), comércio eletrônico é um canal para
aquisição de bens, tangíveis ou intangíveis, disponíveis na internet por meio de lojas
virtuais.
Segundo Laudon e Traver (2014), o comércio eletrônico tem criado um novo
mercado, com preços mais transparentes, mercados globais e com negociações
altamente eficientes. Diante deste mercado e seus benefícios oferecidos, o volume
de acesso realizado por consumidores encontra-se em um ritmo de crescimento
acelerado (WEBSHOPPERS, 2015).
Entretanto, em um mercado de intensa disputa comercial, para diferenciar-se
da concorrência, as empresas precisam atender as necessidades e desejos dos
consumidores, ao invés de simplesmente oferecer e vender seus produtos e
serviços.

Então,

relacionamentos

o
com

foco

deve

estar

consumidores

direcionado

baseados

na

ao

estabelecimento

aprendizagem

de

de
suas

necessidades e desejos (ALBERTIN, 2010).
Primeiramente, serão apresentadas as modalidades de negociação disponíveis
no comércio eletrônico. Em seguida, a contextualização da relação e do
comportamento do consumidor e por fim, concluindo este tópico com a apresentação
de sistemas de software para e-commerce.

2.3.1 Tipos de Comércio Eletrônico
Para Laudon e Traver (2014) existem diferentes tipos de comércio eletrônico
com diferentes formas de categorizá-los. A distinção entre os tipos é baseada na
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natureza da relação comercial, de acordo com a classificação das transações para
venda ou troca de produtos e serviços entre os diferentes agentes, conforme
descritos a seguir:


Business-to-consumer (B2C): negociação eletrônica entre empresas e
consumidores. Também conhecido como varejo;



Business-to-business (B2B): negociação eletrônica entre empresas;



Consumer-to-consumer (C2C): negociação eletrônica entre consumidores;



Social e-commerce: negociação eletrônica disponibilizada nas redes
sociais;



Mobile e-commerce: refere-se ao uso de dispositivos móveis para realizar
transações comerciais;



Local e-commerce: negociação eletrônica com foco em consumidores
geograficamente estabelecidos em uma mesma região.

Esta pesquisa tem como objetivo estudar a relação entre empresas e
consumidores, de forma a utilizar-se de mecanismos e abordagens estratégicas para
elevar a motivação dos clientes no processo de compra, buscando fidelizá-los.
Assim, o enfoque da pesquisa é a relação entre empresa e consumidor - Businessto-consumer (B2C).
Entretanto, ao considerar aspectos motivacionais para proporcionar um maior
engajamento do consumidor na tentativa de fidelizá-lo, Hansun (2012) sugere uma
nova classificação: o GE-commerce (Gamified e-commerce), que é a utilização de
gamification em sistemas de comércio eletrônico.
A conceituação de gamification, assim como sua utilização em sistemas de
comércio eletrônico será apresentada posteriormente ao longo dessa pesquisa.

2.3.2 A Relação com o Consumidor
Antes das empresas iniciarem seu processo de vendas de produtos ou serviços
na internet, primeiramente elas precisam entender quais os tipos de pessoas que
irão encontrar no ambiente virtual e como essas pessoas se comportam em um
processo de compra (LAUDON e TRAVER, 2014).
Atualmente, a diversidade de pessoas presentes no mundo digital é notável, ao
considerar o volume e a abrangência de acesso à internet, assim como o aspecto
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demográfico e o contágio social promovido pelas redes sociais. Observa-se então a
necessidade de promover uma estratégia de relacionamento segmentada, para um
tipo de consumidor específico (LAUDON e TRAVER, 2014).
Ademais, Schneider (2013) sugere a separação de potenciais clientes em
grupos ou segmentos, segregados por suas características, como: idade, sexo,
estado civil, escolaridade e localização geográfica.
No entanto, após formar grupos ou segmentos de clientes, de acordo com
Chaffey (2015), observa-se que a possível relação estabelecida com eles, pode
conter diferentes estágios, conforme descritos a seguir:
Seleção do consumidor: mapear os tipos de consumidores que a empresa
deseja conquistar. Ao realizar a seleção dos tipos e opcionalmente classificá-los em
grupos, as ofertas de produtos ou serviços são definidas.
Aquisição do consumidor: refere-se às atividades de marketing direcionadas
com a conquista de novos consumidores, buscando minimizar os custos e obter
clientes de alto valor. Adicionalmente, um serviço de qualidade que faz uso de um
ou mais canais de comunicação, de forma eficiente, para cada tipo de consumidor, é
fundamental.
Retenção do consumidor: são as atividades de marketing praticadas por uma
empresa para preservar os clientes já existentes. Identificando as ofertas relevantes
baseadas na necessidade do consumidor e de acordo com o estágio que ele se
encontra.
Extensão do Consumidor: está relacionado com a profundidade e a
abrangência de produtos que o consumidor adquire da empresa. A profundidade é
entendida como a qualidade do produto, enquanto que a abrangência refere-se a
sua quantidade. Este item, de acordo com Chaffey (2015) é tratado como:
desenvolvimento do consumidor.
Existe um conjunto de técnicas para extensão do consumidor que são
praticadas no comércio de lojas físicas que podem ser praticadas por lojas virtuais,
sendo:


Venda recorrente (re-sell): venda de um mesmo produto ou serviço por
mais de uma vez, motivada pela necessidade recorrente do consumidor;



Venda cruzada (cross-selling): refere-se à venda de um ou mais
produtos adicionais (abrangência) que estão relacionados com o produto
que está sendo adquirido;
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Evolução da venda (up-selling): um subconjunto da estratégia de venda
cruzada, porém, ao invés de comprar outro produto, o consumidor
adquire um produto de preço mais elevado (profundidade), muitas vezes
motivado por uma qualidade superior ou então, recursos adicionais
presentes no novo item;



Reativação: consumidor que não realizou a compra de produtos ou
serviços por um determinado tempo pode ser encorajado a comprar
novamente;



Recomendação: vendas geradas por recomendações de consumidores
existentes.

Apesar do relacionamento com o consumidor tratar-se de um processo
progressivo, com diferentes estágios ao longo de sua evolução, objetivando a
aquisição e retenção do consumidor (CHAFFEY, 2015), esta pesquisa possui como
foco a retenção do consumidor.
Sendo assim, após identificar os grupos de consumidores e estabelecer a
estratégia de relacionamento com eles, torna-se necessário entender seu
comportamento no processo de compra (LAUDON e TRAVER, 2014).

2.3.3 O Comportamento do Consumidor
O estudo do comportamento do consumidor é uma disciplina da ciência social
que busca compreender e modelar o comportamento das pessoas em um ambiente
de compra.
Ao estabelecer essa compreensão, aumentam-se as possiblidades de prever,
por exemplo, em que momento ou ocasião, um tipo de cliente vai adquirir um
determinado produto ou serviço (LAUDON e TRAVER, 2014).
Além disso, de acordo com Schneider (2013), podem ser criadas experiências
específicas para consumidores baseadas em seu comportamento, classificada
como:

segmentação

comportamental

(behavioral

segmentation),

ou

então,

experiências baseadas em fatos que podem acontecer em um determinado
momento ou situação, denominada como: segmentação ocasional (occasion
segmentation), ressaltando a importância do comportamento do consumidor e do
contexto em que ele se encontra.
Diferentemente do mundo físico, no mundo virtual torna-se mais fácil projetar
um modelo sistêmico que atenda às necessidades dos consumidores que possuem
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diferentes comportamentos, porém, se faz necessário o uso de estratégias
comerciais para atrair o consumidor e motivá-lo.
Antes de prosseguir com estudo do comportamento do consumidor, é
importante conhecer o motivo pelo qual os consumidores optam por realizar suas
compras no ambiente virtual. A seguir, a Tabela 2 exibe o conjunto de motivos
citados por Laudon e Traver (2014).
Tabela 2 – Motivos pelos quais os consumidores escolhem o ambiente virtual
Motivo

Percentual de
entrevistados

Conveniência de um serviço 24 horas

35,1%

Comparação de preços facilitada

33,1%

Oferta de frete grátis

31,5%

Ausência de multidões, como em Shoppings ou lojas de departamento

30,8%

Maior conveniência em comprar online

29,2%

Maior facilidade de localizar itens online do que em lojas físicas

17,5%

Maior variedade no ambiente digital

17,4%

Não há comissão para o vendedor

14,9%

Entrega direta para o destinatário, ao considerar a entrega de um

13,8%

presente.
Comparação de produtos facilitada

11,4%

Fonte: Laudon e Traver (2014)

Ao avaliar os motivos mencionados na Tabela 2, nota-se que os três itens de
maior expressividade estão diretamente relacionados com a necessidade de a
empresa destacar-se da concorrência, sendo:


Conveniência de um serviço 24 horas: ao considerar que o comércio
eletrônico não se trata de um ambiente exclusivo e que está disponível para
qualquer empresa que tenha interesse em fazer parte dele (SEBRAE, 2014),
para destacar-se da concorrência, a empresa precisa utilizar estratégias que
ofereçam algo complementar ao produto ou serviço ofertado;



Comparação de preços facilitada: por tratar-se de um ambiente digital,
contando com a presença de milhares de empresas, acessíveis por meio de
um único canal – a internet, mais uma vez se faz necessário destacar-se da
concorrência;
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Oferta de frete grátis: a isenção de taxas no processo de compra torna-se
algo relevante no processo de decisão do consumidor em comprar ou não o
produto ou serviço oferecido.
Uma vez entendidos os motivos que levam o consumidor ao processo de

compra no ambiente virtual, é preciso observar seu comportamento e também, os
diferentes momentos em que a interação pode acontecer.
Sendo assim, um consumidor pode visitar um site em diferentes momentos,
com diferentes necessidades, sendo que para cada um desses momentos ele vai
desejar ter um tipo de interação que seja compatibilizada com seu interesse.
Schneider (2013) define o termo: segmentação de mercado baseado em
utilização (usage-based market segmentation), que se refere à customização da
experiência do usuário de acordo com seu comportamento, a fim de potencializar as
chances de compra ao longo do processo de interação.
Um consumidor por ter diferentes comportamentos ao utilizar a internet como
canal para pesquisa ou aquisição de produtos ou serviços. Dentre as classificações
identificadas, pode-se citar os seguintes itens (SCHNEIDER, 2013):


Visitantes (Browsers): refere-se às pessoas que estão na condição de
visitantes do site, não procuram por um produto ou serviço específico, então,
não possuem o desejo explícito de compra.
Como forma de motivar a compra, o site deve apresentar imagens e termos
que estimulem a memória do visitante na busca por uma correlação de algo
que este considera necessário ou que possua intenção de compra associada;



Compradores (Buyers): representa os visitantes do site que possuem
intenção de compra. Como forma de preservar essa intenção, o site deve
prover um fluxo direto para o visitante realizar a transação, sem apresentar
alternativas de navegação, ou então, informações que não são relevantes
para sua compra;



Interessados (Shoppers): são os visitantes que acessam o site cientes de
que ele oferece produtos de seu interesse. Estão motivados a comprar, mas
buscam por mais informações a respeito dos produtos antes de tomarem uma
decisão.
Ao considerar os diferentes tipos de comportamento do usuário, Schneider

(2013) ressalta que uma pessoa pode ter um tipo de comportamento durante um
determinado acesso ao site e outros, nos demais acessos. Uma pessoa pode
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acessar o site como um visitante e posteriormente, retornar como um interessado ou
comprador.
As pessoas não mantem um padrão comportamental quando visitam um site,
mesmo que este site seja sempre o mesmo (SCHNEIDER, 2013).

2.3.4 Fidelização do Consumidor
Um dos objetivos associados com campanhas de marketing é criar uma
relação estável e constante entre uma empresa e seus clientes. Por este motivo,
segregar os clientes em grupos potencializa as ações de marketing, centralizando
esforços em um determinado ponto de interesse (SCHNEIDER, 2013).
Além disso, ao proporcionar uma boa experiência de compra para seus
clientes, a empresa aumenta as suas chances de fidelizá-los (SCHNEIDER, 2013).
Em um processo de fidelização de clientes, pesquisadores identificaram
estágios que mostram desde o início de uma relação até seu encerramento. O
modelo apresentado é conhecido como: os cinco estágios de fidelização de clientes,
ilustrado na Figura 3 (SCHNEIDER, 2013).

Figura 3 - Os cinco estágios de fidelização de clientes

Fonte: Adaptado de Schneider (2013).

O modelo exibe o nível de intensidade do relacionamento do consumidor ao
longo do tempo, contendo os cinco estágios do processo de fidelização, descritos
abaixo:
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1. Consciência: os consumidores reconhecem o nome da empresa ou um
de seus produtos ou serviços oferecidos, mas ainda não efetuaram
nenhuma compra;
2. Exploração: os potenciais consumidores pesquisam mais informações
sobre os produtos ou serviços da empresa, costumam visitar o site ou
utilizar outro canal de comunicação, como telefone ou e-mail. Neste
momento ocorre a troca de informações entre consumidor e empresa,
com o objetivo de iniciar uma relação comercial;
3. Familiaridade: consumidores realizam algumas compras e estão
cientes das políticas da empresa, como preços, formas de pagamento e
condições de troca de mercadoria;
4. Comprometimento: ao realizar um número considerável de transações
e obter uma experiência de compra satisfatória, alguns consumidores
desenvolvem o sentimento de lealdade à empresa ou então, uma grande
preferência por seus produtos ou serviços. Para os consumidores que se
encontram neste estágio muitas empresas proporcionam benefícios
exclusivos, como preços mais baixos, brindes ou isenção de tarifas,
como por exemplo: frete grátis. Torna-se importante estabelecer a
compreensão entre o valor da retenção do cliente diante do custo das
concessões oferecidas a ele, pois este tipo de estratégia, segundo
Schneider (2013), pode gerar prejuízos em certos casos;
5. Separação: Ao longo do tempo, as condições favoráveis que
proporcionaram uma relação comercial satisfatória entre empresa e
consumidor podem deixar de existir. O consumidor pode sentir-se
desapontado com os produtos ou serviços oferecidos pela empresa ou
então, a empresa identificar que o custo para retenção do cliente tornouse elevado e não faz sentido mantê-lo.

2.3.5 Sistema de Software para Comércio Eletrônico
Para Albertin (2010), um sistema para comércio eletrônico deve prover
recursos para venda, cobrança e entrega de produtos, enquanto que para Schneider
(2013), o sistema deve ter no mínimo as seguintes funcionalidades: Catálogo de
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Produtos, Carrinho de Compras e Processamento de Transações, conforme
ilustrado na Figura 4.

Figura 4 – Funcionalidades de um sistema para comércio eletrônico

Fonte: Adaptado de Schneider (2013).

Para empresas de maior porte ou com modelo de negócio complexo, o
software de venda deve prover funcionalidades adicionais, como integração com
sistemas de gestão empresarial, gestão do relacionamento com o consumidor,
gestão do conhecimento, gestão de conteúdo, gestão da cadeia de suprimentos,
além de prover um módulo para integração com outros sistemas (SCHNEIDER
2013).
Para realizar esta pesquisa, com a finalidade de proporcionar um maior
entendimento relacionado com a fidelização do consumidor e gamification, utilizouse como referência um sistema de vendas contendo somente as funcionalidades
triviais, conforme exibido na Figura 4.
Por tratar-se de uma plataforma disponibilizada na internet, o e-commerce tem
seus aspectos de qualidade diretamente relacionados com sua usabilidade.
Habitualmente, os usuários preferem uma loja virtual flexível, utilizável e de fácil
adaptação às suas necessidades (STEFANI e XENOS, 2008). Entretanto, esta
pesquisa tem como finalidade tratar aspectos relacionados com a motivação e a
influência no comportamento do consumidor, de forma a obter seu engajamento,
enfatizando a necessidade de fidelizá-lo.
Neste sentido, a gamification apresenta-se como estratégia para potencializar o
engajamento de clientes e usuários de sistemas de software corporativos
(DETERDING, DIXON, et al., 2011), conforme apresentado a seguir.

41

2.4 Gamification
O termo gamification refere-se à utilização de elementos de jogos em
ambientes que não são de jogos para melhorar a experiência e o engajamento do
usuário (DETERDING, DIXON, et al., 2011). Consiste na utilização das mecânicas,
estratégias e pensamentos, utilizados em jogos para motivar os indivíduos à ação e
pode auxiliá-lo na solução de problemas (WERBACH e HUNTER, 2012).
Nesta subseção, inicialmente será conceituado o que é um jogo, pois se trata
da base para definição de gamification.

2.4.1 Conceituação de Jogo
Um jogo é uma atividade lúdica composta por um conjunto de ações e
decisões, limitado por regras e por seu universo, que resultam em uma condição
final (SCHUYTEMA, 2008). Trata-se de um sistema no qual os jogadores participam
de um conflito artificial, definido por regras, e que determina resultado quantificável
(ZIMMERMAN e SALEN, 2004).
De acordo com Huizinga (1971), um jogo pode ser entendido como uma
atividade voluntária exercida dentro de determinados limites de tempo e espaço,
contendo regras livremente aplicadas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de
um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma
consciência de ser diferente da vida cotidiana.
Ainda segundo Huizinga (1971), os limites de tempo e espaço, assim como os
objetivos e regras, representam uma área especialmente delimitada que separa o
ambiente do jogo do mundo real, denominada como círculo mágico (WERBACH e
HUNTER, 2012).
Para Mcgonical (2012) o círculo mágico pode ser utilizado no mundo dos
negócios na criação de um “mundo” para servir aos objetivos estratégicos de uma
empresa. Este novo “mundo” pode tornar-se importante para outras pessoas, como
visitantes de um site ou a equipe de um call center, onde elas serão motivadas pelos
objetivos estabelecidos, não porque existe uma obrigação formal, mas sim, porque
elas desejam participar do jogo.
Em suma, um jogo é uma atividade de resolução de problemas, abordada por
uma atitude lúdica (SCHELL, 2008), contendo uma série de processos que leva o
jogador a um resultado (SCHUYTEMA, 2008), que segundo McGonical (2012)
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possui quatro características: objetivo, regras, mecanismo de retorno (feedback) e
participação voluntária.
Independentemente das características disponibilizadas por um jogo, o
elemento fundamental para viabilizá-lo é o interesse do jogador em aceitar suas
regras e condições oferecidas, além de todas as coisas que ocorrem ao longo de
sua interação (WERBACH e HUNTER, 2012). Tal condição é definida como
jogabilidade, conceituada como tudo que acontece entre o início e o final de um
jogo, desde o momento em que o jogador aprende quais são seus objetivos até
atingir a vitória ou o fracasso no final. Os desafios ao longo desde processo
interativo, assim como as pequenas e grandes vitórias do jogador, são os
responsáveis

por

criar

uma

experiência

lúdica

instigante

e

emocionante

(SCHUYTEMA, 2008).
Portanto, faz-se necessário compreender porque as pessoas jogam, quais os
tipos de jogadores que um jogo pode ter, e também entender qual o tipo de diversão
mais adequada para cada um deles.
De acordo com Zichermann e Cunningham (2011) as pessoas são motivadas a
jogar os jogos por quatro razões fundamentais, as quais podem ser vistas em
conjunto ou separadamente como motivadores individuais, sendo: domínio,
distração, diversão e socialização.
Lazzaro (2004) em sua pesquisa intitulada “Porque nós jogamos jogos” (Why
We Play Games), diz que as pessoas não jogam para se divertir, mas sim, pelas
experiências que o jogo proporciona, como: adrenalina, desafio mental e a própria
estrutura do jogo.
Além disso, Lazzaro (2004) apresenta quatro tipos de diversões, sendo:


Diversão difícil (hard fun): superar obstáculos, em forma de
competição, na busca por um objetivo. Os jogadores procuram este tipo
de diversão para testar suas habilidades e sentirem-se capazes de
superar desafios;



Diversão fácil (easy fun): explorar o jogo e desfrutar da experiência
proporcionada por ele. Na grande maioria dos casos, jogadores buscam
sentimentos como imersão e descoberta;



Estados alternados (altered state fun): o jogo torna-se capaz de
mudar a maneira como o jogador se sente. Ao longo de um processo
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interativo, o jogador pode passar de um estado mental para o outro,
provando inúmeras sensações;


Diversão social (social fun): pode-se interagir com outros jogadores,
valorizando a parte social. Existem casos em que o jogo é motivado pela
companhia de outros jogadores, ao invés de ter como apelo principal, a
jogabilidade.

Para Zichermann e Cunningham (2011), quanto maior for o número de
informações obtidas a respeito de um jogador, mais fácil se torna projetar a
experiência de uso que irá conduzi-lo e influenciá-lo em direção ao comportamento
desejado.
Richard Bartle em seu trabalho seminal, desenvolvido com o estudo de
jogadores de MMOGs (Massively Multiplayer Online Games - Jogos Online
Multijogadores),

identificou

quatro

tipos

de

jogadores

(ZICHERMANN

e

CUNNINGHAM, 2011), ilustrados na Figura 5 e descritos como:


Atingidores: pessoas que buscam conquistas, motivadas por jogos
competitivos. Procuram obter um desempenho diferenciado dos demais
jogadores, com o objetivo de superá-los, transformando-se nos
melhores. Como característica, gostam de recompensas, completar
tarefas e reconhecimento. Para este tipo de jogador, perder no jogo
provavelmente vai levá-lo a perder o interesse em jogá-lo;



Socializadores: são jogadores que buscam beneficiar-se da interação
social. Para este tipo de jogador a relação social é a parte mais
importante do jogo. Também apreciam a colaboração e o trabalho em
equipe;



Exploradores: são aqueles que gostam de sair para o mundo na busca
por descobertas, a fim de trazer coisas novas para sua comunidade e
ser reconhecido por isso. Exploram o ambiente do jogo a procura de
novidades, como segredos, caminhos ou recompensas ocultas. Este tipo
de jogador tem como diferencial a capacidade de descobrir novas
formas de se relacionar com o jogo, muitas vezes, além das formas
previstas por seus idealizadores;



Matadores: jogadores extremamente competitivos guiados pela vitória,
mesmo que ela seja conseguida as custas dos outros participantes. Eles
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perseguem ou deliberadamente provocam os demais jogadores a fim de
prejudicá-los. Este tipo de jogador é muito parecido com os atingidores,
porém, além de ganhar, querem ver suas vítimas derrotadas.
Figura 5 – Tipos de jogadores

Fonte: Adaptado de ZICHERMANN e CUNNINGHAM (2011)

2.4.2 Os Elementos dos Jogos
Existem muitas formas de classificar os inúmeros elementos que compõem um
jogo, no entanto, Schell (2008) identificou quatro categorias, conforme descritos a
seguir.


Mecânica: são os procedimentos e regras do jogo. Descreve seu objetivo,
como os jogadores podem ou não o atingir, e o que acontece quando os
jogadores tentam buscá-lo;



História: refere-se à sequência de eventos em que o jogo se desdobra. Pode
se tratar de algo linear e prescritivo ou ter ramificações diversificadas de
acordo com o decorrer da história. Assim como um contador de histórias, será
necessário fazer uso de recursos visuais e tecnológicos para enfatizá-la;



Estética: trata-se de como o jogo será apresentado, incluindo sons, recursos
visuais, entre outras sensações proporcionadas aos usuários. Trabalha a
percepção e possui relacionamento direto com a experiência do jogador;



Tecnologia: são componentes e interações que materializam o jogo. A
tecnologia selecionada será responsável por disponibilizar e restringir
recursos do jogo.
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Ainda segundo Schell (2008), é importante entender que, dentre os elementos
mencionados anteriormente, não existe maior ou menor importância, todos são
tratados como essenciais e devem fazer parte da concepção o jogo. A Figura 6
exibe a relação entre os elementos citados.

Figura 6 – Elementos dos jogos e sua relação

Fonte: SCHELL (2015)

Werbach e Hunter (2012) ao recomendar uma abordagem prática para
aplicação de gamification por meio de um framework nomeado como “6D”, reforça
que primeiramente os elementos dos jogos devem ser compreendidos em sua
essência, para que seja possível criar algo com o mesmo engajamento
proporcionado por um jogo, não sendo um jogo.
A classificação proposta por Werbach e Hunter (2013) é conhecida como a
Hierarquia dos Elementos de Jogos, contendo os seguintes itens: dinâmicas,
mecânicas e componentes, conforme exibido na Figura 7 e explicado a seguir.
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Figura 7 – Hierarquia dos elementos de Jogos

Fonte: WERBACH e HUNTER (2013)

2.4.3 Dinâmicas, Mecânicas e Componentes Utilizados em Jogos
2.4.3.1

Dinâmicas

Refere-se ao nível mais abstrato dos elementos dos jogos. São responsáveis
por prover a motivação por meio de características como narrativa ou interação
social (WERBACH e HUNTER, 2012). Estão diretamente relacionadas com a
sequência de eventos do jogo e por consequência, com a experiência do usuário.
As dinâmicas não apresentam o que será criado, mas fornecem ideias sobre as
direções que se pode tomar, assim como, as condições para obter-se a eficácia. As
cinco dinâmicas apresentadas por Werbach e Hunter (2013) são:


Restrições: jogos são fundamentalmente formulados com base em
escolhas e decisões. Ao oferecer essas condições, a experiência do jogo
torna-se personalizada, proporcionando um maior engajamento do
jogador, uma vez que suas atitudes refletem diretamente no resultado do
jogo;



Emoções: jogos são eficazes e engajadores porque trabalham com as
emoções.

Sentimentos

positivos

e

negativos,

de

conquistas

ou

frustrações, transformam-se em convites para uma nova partida e
estimulam a continuidade da relação do jogador com o jogo;


Narrativa: trata-se da coerência entre todos os elementos do jogo diante
da experiência de uso do jogador. Tal condição proporciona ao jogador ter
uma experiência individual, porém conectada à história principal do jogo.
Uma narrativa pode ser explícita, na forma de um roteiro, ou implícita,
como um conjunto de ideias que se apresentam no decorrer da interação;
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Progressão: trata-se das alternativas e caminhos disponibilizados pelo
jogo, para que o jogador tenha a sensação de progresso e que os desafios
contidos no jogo estão sendo superados ao longo da interação. A
progressão é mais que uma função linear, ela deve mostrar que o estado
do jogador que iniciou a partida e o estado, deste mesmo jogador, que
finalizou a partida apresenta sinais de evolução de forma a salientar a
capacidade do jogador e seu potencial em obter resultados positivos;



Relacionamentos:

são

as

interações

com

outros

jogadores.

Historicamente jogos de competição envolvem mais de um jogador,
porém, embora exista a possibilidade de simular um oponente, provendo
condição de o jogador jogar sozinho, ele deseja compartilhar suas
experiências e suas conquistas com outras pessoas, que podem ser seus
aliados ou oponentes no mundo virtual.

2.4.3.2

Mecânicas

São os elementos que direcionam as ações do jogo e geram o envolvimento do
jogador (WERBACH e HUNTER, 2012). Estão representadas pela implementação
de uma ou mais dinâmicas, como por exemplo: para disponibilizar a dinâmica de
progressão, pode-se fazer uso de retorno (feedback) e recompensas.
De acordo com Werbach e Hunter (2013) as principais mecânicas são:


Desafios: objetivos que exigem esforço do jogador para serem
solucionados. Este esforço pode envolver aspectos de tempo, habilidade
ou criatividade;



Chances: elementos aleatórios apresentados no decorrer do jogo,
associados ou não com ações do jogador, a fim de proporcionar
sentimentos de surpresa ou incerteza;



Competição: estrutura na qual um jogador ou grupo vence, enquanto os
demais perdem. Embora fundamentalmente nem todos os jogos sejam
competitivos, a grande maioria envolve elementos de competição;



Cooperação: os jogadores devem atuar em conjunto a fim de alcançar um
objetivo compartilhado, que por sua vez, não pode ser conquistado por um
único jogador;
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Retorno (Feedback): permite ao jogador obter informações sobre seu
desempenho no jogo. Pode ser representado por um painel de resultados,
ou então, mensagens enviadas ao jogador no exato momento de sua
ação;



Aquisição de recursos: o jogador pode coletar itens disponibilizados pelo
jogo, de forma a auxiliá-lo em sua partida, associado com algum tipo de
progresso, ou fazer a coleta em um objetivo definido, mas porque se trata
de algo divertido;



Recompensas: são benefícios oferecidos ao jogador como resultado de
uma ação ou conquista. Essas recompensas podem ter valor no jogo,
como pontos que podem ser trocados por benefícios, ou fora dele, na
forma de dinheiro;



Transações: representa a compra ou venda de algo. Podem ser
efetuadas diretamente entre os jogadores ou através de intermediários,
como por exemplo: portais ou marketplaces;



Turnos: os jogadores inseridos em uma partida não precisam participar do
jogo durante todo tempo, cada um deles possui seu momento e
oportunidade para fazer suas ações desejadas. Turnos são mecânicas
comuns em jogos de cartas ou tabuleiros;



Estado de Vitória: condição em que um jogador ou grupo, ao vencer a
partida ou atingir determinados objetivos do jogo, são reconhecidos como
vitoriosos.

2.4.3.3 Componentes
Os componentes são os elementos utilizados para implementar as mecânicas.
Tratam-se dos itens disponibilizados pela interface do jogo que possuem contato
direto com o jogador e sua experiência de uso.
Dessa forma, ao considerar a relação entre dinâmicas, mecânicas e
componentes, pode-se dizer que cada componente é a materialização de uma
estratégia de interação, contendo uma dinâmica e uma mecânica associada. Para
Werbach e Hunter (2013), os principais componentes de um jogo são:


Atingimentos: são os objetivos definidos do jogo, obtidos mediante a
realização de um conjunto de tarefas;
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Avatar: representação visual do jogador;



Medalhas: representação visual de uma conquista ou passagem de nível
dentro do jogo;



Lutas com chefes: desafio considerado complexo, representado por uma
interação de maior dificuldade no final de um estágio;



Coleções: itens de um mesmo tipo agrupados dentro do jogo, podem ser
classificados em categorias e estar visíveis para outros jogadores;



Combate: luta entre o jogador e seu oponente;



Desbloqueio de conteúdo: como forma de recompensar o jogador
quando

este

atingir

certos

objetivos,

novas

interações

são

disponibilizadas;


Presentear: o jogador tem a oportunidade de compartilhar seus recursos
com outros jogadores, de forma espontânea e gratuita;



Quadro de líderes: painéis contendo a lista dos jogadores e a respectiva
quantidade de pontos sequencialmente ordenadas, reforçando de forma
visual o jogador com melhor desempenho;



Níveis: classificação do desempenho do jogador com base em sua
evolução no jogo;



Pontos: representações numéricas da progressão do jogador no jogo;



Desafios:

são

ações

que

devem

ser

realizadas

pelo

jogador,

apresentadas ao mesmo no início da interação, contendo uma
recompensa específica;


Grafo social: painel que apresenta às relações sociais entre os jogadores,
contendo o jogador principal e os demais participantes, assim como, as
ações realizadas por cada um deles. Dessa forma torna-se possível saber
o que os demais jogadores estão fazendo, tornando possível, desenvolver
ou avaliar uma estratégia de interação;



Times: grupos de jogadores são definidos para trabalhar em conjunto em
busca de um objetivo comum;



Bens Virtuais: representam os objetos do jogo que podem ser
transformados em ativos no mundo real.
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2.4.4 Conceituação de Gamification
Originada como método aplicado em programas de marketing e aplicações
para internet, com a finalidade de motivar, engajar e fidelizar clientes e usuários
(ZICHERMANN e CUNNINGHAM, 2011), a gamification propõe a utilização de
elementos tradicionalmente encontrados em jogos, como: objetivos e regras,
sistemas de recompensa, sistemas de feedback, cooperação, competição entre
outros, em outras atividades que não estão relacionadas com jogos, com a
finalidade de tentar obter o mesmo grau de envolvimento e motivação que
normalmente encontra-se nos jogadores quando estão jogando.
A gamification não implica em criar um jogo que aborde o problema, recriando
a situação dentro de um mundo virtual, mas sim em usar as mesmas estratégias,
métodos e pensamentos utilizados para resolver aqueles problemas no mundo
virtual em situações do mundo real (MCGONICAL, 2012).

2.4.4.1 Engajamento
Para Zichermann (2011) e Gilbert (2015) o termo engajamento, no contexto
corporativo, indica a conexão entre o consumidor e o produto ou serviço oferecido
por uma empresa. Além disso, todas as ações de incentivo realizadas para promover
ou elevar esta conexão são fundamentais para o negócio (WERBACH e HUNTER,
2012).
Embora o comércio eletrônico, do ponto de vista econômico, esteja em
constante crescimento (LAUDON e TRAVER, 2014), manter o alto nível de
engajamento dos consumidores, tanto no momento de crise econômica, quanto em
um mercado aquecido é fator crítico para o sucesso dos negócios (HARVARD
BUSINESS REVIEW, 2015)
Segundo Zichermann (2011), a palavra mais utilizada para descrever o
engajamento, especialmente em um contexto de marketing, é a fidelização. Portanto,
estabelecer um mecanismo para fidelizar clientes torna-se fundamental para
preservar a continuidade e o crescimento dos negócios de uma empresa.
Do

ponto

de

vista

analítico,

o

engajamento

pode

ser

mensurado

quantitativamente, por exemplo, ao avaliar a quantidade de tempo em que um
usuário interage com um sistema, ou então, qualitativamente, ao avaliar o tipo de
interação que o usuário tem com o sistema, por exemplo: ele pode recomendar o
site de vendas para outras pessoas. Ao mensurar o engajamento, espera-se
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compreender a diversidade e o envolvimento do usuário com o sistema (GILBERT,
2015).
Apesar de não existir uma única métrica para sistemas web ou tecnologia
móvel que detalhe ou metrifique o engajamento do usuário (ZICHERMANN e
CUNNINGHAM, 2011), a ausência de mecanismos que trate essa questão pode ser
prejudicial aos negócios da organização (THOM, MILLEN, et al., 2012).
Ainda de acordo com Gilbert (2015), o engajamento deve prover meios para
construção da consciência do consumidor a respeito das funcionalidades e
benefícios oferecidos por um sistema, além de sustentar e recompensar a sua
fidelidade à empresa.
O engajamento pode ser conseguido por meio da motivação ao disponibilizar
para o usuário, um ambiente de interação constituído por atributos de seu interesse
ou ao proporcionar benefícios em troca de sua atenção (MCGONICAL, 2012).

2.4.4.2 Motivação Intrínseca e Motivação Extrínseca
Mekler et al. (2013) em sua pesquisa diferenciam os dois tipos de motivação: a
motivação intrínseca, que denota o interesse do usuário em realizar uma atividade
porque ela é interessante e apreciável, e a motivação extrínseca, definida como uma
ação que depende de uma saída externa, como remuneração financeira ou prazo.
Dessa forma, entende-se que a diferença entre os dois tipos de motivação,
intrínseca e extrínseca, constitui-se da vontade da pessoa em realizar uma ação por
opção ou por interesse em algum tipo de recompensa (WERBACH e HUNTER,
2012).
Diante desta condição, pesquisas demonstram a importância de se
compreender as bases para a realização de uma atividade, se elas são iniciadas por
uma motivação intrínseca ou extrínseca. Ao compreendê-las e entender suas
diferenças, segundo (WERBACH e HUNTER, 2012), metade do caminho para
selecionar os mecanismos necessários para motivar os usuários foi alcançada.
Entretanto, estudos realizados dizem que os elementos de jogos, como pontos,
níveis e medalhas afetam o comportamento do usuário. Mas identificou-se que
nenhum desses elementos estimula a motivação intrínseca, dessa forma,
dificultando aferir a eficácia da utilização dos elementos de jogos relacionada com
este tipo de motivação em ambientes que não são de jogos (MEKLER et al., 2013).
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Esta pesquisa tem como foco a motivação extrínseca, utilizada na composição
de um programa de incentivo e fidelização de consumidores em ambiente de
comércio eletrônico.
Hamari et al. (2014) ressalta que a gamification proporciona resultados
positivos, devendo-se considerar o contexto de utilização e os usuários envolvidos.
Sendo assim, em seguida serão apresentadas as classificações de gamification
segundo Werbach e Hunter (2012) e os principais contextos de utilização.

2.4.4.3

Classificação e Contexto de Utilização

De acordo com Werbach e Hunter (2012), a gamification pode ser classificada
conforme seu contexto de utilização, como: gamification interna, gamification externa
e gamification para mudança de comportamento, de acordo com a Figura 8.

Figura 8 – Classificações de gamification

Fonte: WERBACH e HUNTER (2012)

A gamification interna é utilizada por empresas com o objetivo de aumentar sua
produtividade, melhorando o resultado de seus colaboradores. A gamification
externa, que envolve os consumidores ou prospects, geralmente representada por
campanhas de marketing, tem o intuito de melhorar o relacionamento entre a
empresa e os seus clientes, procurando elevar o engajamento, a identificação com o
produto e a fidelização destes clientes. Por fim, a gamification utilizada na mudança
de comportamento busca a formação de novos hábitos nas pessoas, buscando
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encorajá-las a fazer melhores escolhas relacionadas à saúde, ensino, alimentação
entre outras áreas (WERBACH e HUNTER 2012).
Portanto, ao considerar os objetivos dessa pesquisa, que é propor uma
arquitetura de software utilizando gamification para elevar o engajamento dos
consumidores em um sistema de comércio eletrônico, o trabalho tem seu enfoque na
gamification externa.
Apesar do uso de gamification em sistemas de comércio eletrônico ser viável,
existem algumas regras que devem ser seguidas para se obter resultados positivos
(HANSUN, 2012), sendo estas:


Não obrigar o usuário a fazer tarefas que aumentem seu esforço para
realizar a compra;



Nunca prejudique a imagem do produto ou da loja;



Gerencie os pontos atrativos para o usuário, com curta, média e longa
duração;



Utilizar recursos de gamification destinados ao maior número de perfis de
clientes da loja, considerando que a loja possui mais de um perfil de
cliente.

2.4.4.4

A Relação de Gamification com Jogos

De acordo com Deterding, Dixon, et al. (2011), para compreender a relação de
gamification com jogos, primeiramente torna-se necessário compreender conceitos
como: divertir (play) e jogar (game).
Para Huizinga (1971), play é algo mais antigo que nossa própria cultura, sendo
praticado por animais muito antes dos serem humanos. Está associado a uma forma
livre de se expressar, pode conter improvisos e uma possível combinação de
comportamentos e significados.
Em contrapartida, game apresenta-se sob um contexto definido por regras e
competições para se atingir um objetivo (DETERDING, DIXON, et al., 2011).
Diferencia-se de uma brincadeira ou de um brinquedo devido ao tipo de diversão
envolvida, jogos são mais complexos e fazem uso de outros tipos de linguagem
(SCHELL, 2008).
Uma vez compreendidos os conceitos de play e game, Deterding (2011) exibe
o posicionamento de gamification diante de outros conceitos relacionados com
jogos, de acordo com a Figura 9.
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Figura 9 – Posicionamento de gamification entre os conceitos de game e
play, parte e todo.

Fonte: Deterding (2011)

Na Figura 9, os conceitos são separados por meio de dois eixos com o objetivo
de segregar os pontos relacionados com jogos. O eixo das ordenadas apresenta os
conceitos de game e play, enquanto que o eixo das abcissas, mostra a completude
de um jogo, desde o seu todo até uma única parte.
Ao conceituar cada um dos pontos relacionados com gamification, pode-se
dizer:


Jogos sérios (serious games) são jogos que possuem como principal

finalidade, atender ao objetivo do jogo, não possuem como premissa a diversão ou a
fidelização do jogador. Utilizam-se de simulações de eventos do mundo real com o
propósito de estimular a resolução de problemas. Este tipo de jogo possui como
principal objetivo treinar ou educar pessoas, por exemplo, pode ser utilizado em
treinamentos ou campanhas de marketing.


Brinquedos (toys) são jogos com o objetivo de divertir. Possuem como

característica um conjunto de regras, mas limitam-se ao contexto da diversão. Por
exemplo, pode-se citar brinquedos infantis e alguns jogos de tabuleiro, como dama,
dominó, entre outros.
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Projeto lúdico (playful design) possuem como objetivo a diversão, porém,

somente são utilizados os elementos presentes nos jogos. Ao contrário de um jogo
completo, para o projeto lúdico, são utilizadas as dinâmicas e mecânicas aplicadas
em jogos a fim de viabilizar a compreensão de conceitos existentes no mundo real
por meio de uma abordagem divertida. Pode ser utilizado para simplificar uma
informação ou atenuar uma situação de caráter pouco agradável por meio da
diversão.
De um ponto de vista mais abrangente, envolvendo tendências e conceitos
relacionados, pode-se dizer que gamification está situada dentro de uma tendência
sociocultural de ludificação. Existem ao menos três trajetórias relacionadas com
jogos eletrônicos e a interação humano-computador (HCI – Human Computer
Interation), sendo: a extensão dos jogos (pervasive games), a utilização de jogos em
contextos que não são de jogos e a interação lúdica (playful design), conforme
mostra a Figura 10 (DETERDING, DIXON, et al., 2011).
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Figura 10 – Contextualização de gamification

Fonte: Deterding (2011)

No diagrama, percebe-se que a gamification diferencia-se dos jogos completos,
dos jogos pervasivos e da interação lúdica, pois somente se utiliza dos elementos
presentes em jogos, enquanto que os demais focam no jogo como objetivo final.
Além disso, nota-se que a interação lúdica não possui relação com as demais
classificações, pois tem como foco a diversão e não trata questões relacionadas com
regras. Por outro lado, a extensão dos jogos relaciona-se com os jogos sérios ao
considerar os jogos sérios pervasivos.
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Assim, ao considerar que a gamification pode ser utilizada como forma de
potencializar o atingimento de objetivos relacionados com a fidelização, trabalhando
com a motivação e o engajamento dos consumidores, observa-se sua importância e
a necessidade de uma maneira sistematizada para realizar sua aplicação
(DETERDING, 2012).

2.4.5 Framework para Aplicação de Gamification
Com o intuito de definir uma maneira sistematizada para aplicar a gamification,
Werbach e Hunder (2012) definiram um framework para implementá-la, nomeado
como “6D”, contendo seis passos, descritos a seguir:
I. Definir

os

objetivos

de

negócio

(Define

business

objectives):

compreender quais são as metas relacionadas com o sistema, de forma mensurável
e factível, como aumentar a fidelização de clientes ou elevar o volume de vendas;
II. Definir os comportamentos desejáveis (Delineate target behaviors):
ciente dos objetivos de negócio torna-se necessário identificar quais são as ações
que se espera de um usuário;
III. Descrever os jogadores (Describe your players): é importante identificar
quem são os usuários, além de sua relação e respectivo papel no contexto de
interação. Conhecer o que pode motivá-los e também, porque eles deixariam de
executar as ações desejadas na ausência das recompensas ou benefícios
oferecidos inicialmente;
IV. Definir seus ciclos de atividades (Devise activity loops): preservar os
usuários interessados ao longo de uma sequência de interações, mantendo sua
motivação mesmo após a conclusão de uma tarefa ou atingimento de uma meta.
Definir qual será o tipo de retorno (feedback) para estimular o usuário na
continuidade da interação;
V. Não esquecer a diversão (Don’t forget the fun!): compreender porque os
usuários participariam de forma voluntária. Avaliar se, mesmo na ausência de
recompensas, haveria interesse de algum usuário;
VI. Utilizar as ferramentas corretas para o trabalho (Deploy the
appropriate tools): finalmente, a etapa de implementação. Selecionar os mecanismos
e componentes apropriados para compor o sistema com base em suas atribuições e
formas de utilização, ao invés de selecionar elementos aleatoriamente.
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Ao utilizar o framework apresentado, existe a chance de se produzir uma
implementação de gamification com resultados positivos, porém não existem
garantias de que este trabalho será sempre de sucesso, pois exige experiência e
flexibilidade dos profissionais envolvidos na realização dessa atividade (WERBACH
e HUNTER, 2012).
Os passos propostos por Werbach e Hunder (2012) em seu framework e as
visões apresentadas pela norma ISO/IEC 10746 (ISO/IEC 10746, 2009) possuem
interesses em comum, ambos indicam que primeiramente o processo de negócio
que o sistema deverá atender precisa ser compreendido, assim como, estabelecido
o entendimento sobre o comportamento (funcionalidade) e a estrutura (informação)
desse sistema.

2.4.6 Vantagens e Desvantagens do Uso de Gamification
De acordo com Deterding (2012), ao referenciar o processo de trabalho da
empresa Bunchball, a maneira como a gamification é aplicada segue o seguinte
processo:
Primeiramente os objetivos de negócio são entendidos. Em seguida,
identificam-se quais são as atividades dos usuários que produzem valor, direta ou
indiretamente,

ao

negócio.

Posteriormente,

é

desenvolvido

um

profundo

entendimento sobre os usuários e o que produz seu engajamento diante do negócio
da empresa. Este processo é essencial, mas frequentemente esquecido ou
negligenciado pelas empresas quando o assunto é gamification (DETERDING,
2012).
Ao estabelecer a compreensão sobre os usuários e fatores que os motivam,
torna-se possível selecionar os elementos adequados para criação de uma
experiência de uso capaz de engajar o usuário ao longo de sua interação com o
sistema (DETERDING, 2012).
Pontos que são trabalhados em jogos, como encorajar o usuário na solução de
um problema, preservar o interesse pelo jogo desde um novato até um jogador
experiente, particionar grandes desafios em partes menores gerenciáveis, promover
o trabalho em equipe, personalizar a experiência para cada participante, reduzir o
medo de falhar, fornecem suporte aos diversos interesses, cultivam a dedicação do
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usuário e proporcionam uma atitude otimista, potencializando as chances de
alcançar os objetivos de negócio da empresa (WERBACH e HUNTER, 2012).
Apesar do criticismo, gamification emprega com sucesso princípios de
motivação para encorajar o comportamento do usuário e tornar tarefas cotidianas
mais divertidas (KAPPEN e NACKE, 2013).
De acordo com Hansun (2012), as vantagens de utilizar gamification em
sistemas de comércio eletrônico são:


Possibilidade de aumento da satisfação dos consumidores;



Possibilidade de aumento da interação com os consumidores;



Possibilidade de aumento da produtividade dos colaboradores;



Possibilidade de aumento da receita e o lucro da empresa;



Possibilidade de elevar o nome da marca;



Possibilidade de reduzir os custos operacionais relacionados com a
aquisição de novos clientes ou com a retenção de clientes existentes,
como campanhas de marketing ou ações promocionais.

Em contrapartida, Hansun (2012) menciona que também podem haver
desvantagens, como por exemplo, a estratégia de gamification precisa ser mantida
por uma política de manutenção e monitoração adequada, a fim de se observar as
necessidades do consumidor e modificá-la quando necessário. Como consequência,
diretamente resulta em um aumento dos custos associados com o processo e com o
sistema de vendas.
Entretanto, assim como qualquer outra estratégia, gamification pode ser
aplicada da forma adequada, produzindo resultados positivos, ou então, aplicada
incorretamente, gerando resultados negativos, na grande maioria dos casos, não
previstos. Empresas que, ao notar o sucesso do Foursquare ou Farmville, tentam
copiar as mesmas estratégias utilizadas por eles, sem compreender o contexto do
sistema, seus usuários e suas necessidades, estão destinadas ao fracasso
(DETERDING, 2012).
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2.5 Conclusão da Seção
Esta seção apresentou o referencial teórico e trabalhos relacionados com os
conceitos que formam a base desta pesquisa: arquitetura de software, comércio
eletrônico e gamification.
Destacou-se a importância de definir uma arquitetura de software logo no início
do processo de desenvolvimento, com a finalidade de assegurar a entrega do
produto de acordo com os objetivos esperados e minimizar os custos relacionados
com futuras manutenções para evolução do sistema. Além disso, discorreu sobre
atributos de qualidade, destacando os atributos relacionados com um sistema de
comércio eletrônico (STEFANI e XENOS, 2001).
Também foi apresentada a importância da arquitetura de software e dos
diferentes pontos de vista durante a concepção de um sistema, evidenciando a
necessidade do uso de técnicas arquiteturais para identificar e relacionar, de forma
consistente, os objetivos da empresa, os interesses dos usuários, as características
do sistema e a plataforma tecnológica. Diante de tal importância, o modelo de
referência RM-ODP será utilizado como ferramenta para identificar e documentar os
diferentes pontos de vista, relacionados com o sistema de comércio eletrônico
estudado por este trabalho.
Ao mencionar o crescimento do comércio eletrônico (WEBSHOPPERS, 2015) e
as oportunidades proporcionadas por este ambiente (LAUDON e TRAVER, 2014),
salientou-se a importância de atender as necessidades e desejos dos consumidores
ao invés de simplesmente oferecer produtos ou serviços de forma generalizada,
além de considerar aspectos motivacionais para proporcionar um maior engajamento
do consumidor (HANSUN, 2012).
Ademais, apresentou o conceito de gamification e como os elementos
presentes em jogos podem ser utilizados em contextos que não são de jogos para
produzir o engajamento do usuário (DETERDING, DIXON, et al., 2011).
Por fim, foram elencadas as vantagens e desvantagens ao fazer uso de
gamification (WERBACH e HUNTER, 2012), salientando-as em sistemas de
comércio eletrônico (HANSUN 2012).
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3

ARQUITETURA DE SOFTWARE PARA COMÉRCIO ELETRÔNICO

3.1 Introdução
Esta seção mostra os requisitos que o sistema de vendas deverá atender,
incluindo seu aspecto funcional e os atributos de qualidade relacionados, apresenta
a empresa utilizada como objeto de estudo e o contexto de operação do sistema.
Em seguida, discorre sobre a fidelização e seus aspectos relacionados,
contextualizando-a diante da estratégia de negócio adotada pela empresa, com o
objetivo de salientar o foco da pesquisa e iniciar a apresentação das necessidades
de negócio que precisam ser trabalhadas pela nova versão da arquitetura, que será
definida na seção 4.
O objetivo desta seção é definir uma arquitetura de software para um sistema
de comércio eletrônico contendo somente as funcionalidades necessárias para
realizar a venda de produtos na internet, com o propósito de constituir um baseline,
que posteriormente será utilizado como referência para composição de uma nova
abordagem arquitetural que faz uso da gamification, a fim de demonstrar a evolução
entre as arquiteturas de software apresentadas nesta pesquisa. Portanto, esta seção
não considera uma estratégia de fidelização e nem os elementos referenciados pela
gamification.
A utilização dessa forma de trabalho, a qual primeiro define um baseline e
posteriormente aplica a gamification, foi motivada por Hamari, Koivisto e Sarsa
(2014), que mencionam uma grande dificuldade de se encontrar métodos para
implementar gamification, assim como, quais os tipos de resultado esperar.
Sendo assim, primeiramente uma arquitetura de software será definida com
base nos requisitos do sistema e seus atributos de qualidade, para que
posteriormente, na próxima seção, a gamification possa ser aplicada.
Será realizado o detalhamento de cada um dos pontos de vista dos
interessados no projeto, registrados por meio de diagramas, utilizando como
referência o modelo RM-ODP e a linguagem UML.
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3.2 Definição dos Requisitos para o Software de Comércio Eletrônico
O tipo de relação comercial estabelecida entre os participantes da transação,
para compra ou venda de produtos ou serviços, torna-se responsável por delimitar o
escopo inicial das funcionalidades do sistema de software para comércio eletrônico.
Para realizar esta pesquisa foi selecionada a modalidade Business-toconsumer (B2C), caracterizada pela relação comercial entre empresas e
consumidores, para efetuar a venda de produtos.
Ao considerar uma empresa de médio porte, conforme mencionado
anteriormente na revisão bibliográfica, Schneider (2013) cita três requisitos mínimos
para um sistema de vendas na internet: catálogo de produtos, carrinho de compras e
processamento de transações. Entretanto, após avaliar os requisitos mencionados
por Stefani e Xenos (2001) e as funcionalidades de uma plataforma de e-commerce
(GARTNER, 2013), foi adicionado o requisito cadastro e autenticação de usuários,
sendo que o processamento de transações foi decomposto em três subitens,
classificados como: transações seguras e confiáveis, transações financeiras sem
disputa e site legítimo. Assim, os requisitos para o sistema de vendas são:


Carrinho de compras: disponibilizar recursos para o consumidor
selecionar os produtos desejados e adicioná-los em sua cesta de
compras;



Catálogo de produtos: apresentar os produtos e suas categorias,
assim como preços e promoções relacionadas;



Cadastro e autenticação de usuários: prover mecanismo para
identificação segura de clientes e funcionalidade para cadastro de um
novo consumidor;



Processamento de transações: uma vez adicionados produtos em seu
carrinho de compras, o consumidor pode optar por finalizar o pedido e
iniciar o processo de pagamento da transação, utilizando um dos meios
de pagamento disponibilizados pelo site, como: cartão de crédito, cartão
de débito ou boleto bancário.
o Transações seguras e confiáveis: ambiente seguro para
utilização de um meio de pagamento eletrônico;
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o Transações financeiras sem disputa: garantia de que os itens
selecionados e adicionados no carrinho de compras estarão
disponíveis no momento do fechamento da compra;
o Site legítimo: site com certificado de segurança emitido por uma
entidade certificadora, responsável por garantir sua autenticidade.

A Tabela 3 formaliza os requisitos do sistema, os quais serão posteriormente
relacionados com os atributos de qualidade.
Tabela 3 - Requisitos do software para comércio eletrônico
Requisito
Catálogo de produtos
Carrinho de compras
Cadastro e autenticação de usuários
Processamento de transações

Transações seguras e confiáveis
Transações financeiras sem disputa
Site legítimo

Fonte: Própria

3.3 Atributos de Qualidade para o Software de Comércio Eletrônico
Após realizar a definição das funcionalidades do sistema, descritas por meio de
seus requisitos, serão identificados os atributos de qualidade relacionados.
De acordo com Bass, Clements e Kazman (2013), a relação entre a arquitetura
de um sistema de software e os objetivos de negócio de uma empresa ocorre por
meio dos atributos de qualidade os quais essa arquitetura precisa atender.
Então, ao avaliar o aspecto funcional do sistema, apresentado na Tabela 3, e
ao considerar os atributos de qualidade relacionados a ele e a um ambiente de
vendas na internet (STEFANI E XENOS, 2001; ALEEM et al., 2007), identificou-se
os atributos de qualidade para o sistema de comércio eletrônico, de acordo com a
Tabela 4.
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Tabela 4 - Requisitos do software de comércio eletrônico e os atributos de qualidade
relacionados
Requisito

Atributo de Qualidade

Catálogo de produtos

Funcionalidade
Usabilidade
Desempenho

Carrinho de compras

Funcionalidade
Usabilidade
Desempenho

Cadastro e autenticação de usuários

Funcionalidade
Usabilidade
Segurança
Confiabilidade

Transações seguras e confiáveis

Funcionalidade
Usabilidade
Segurança
Confiabilidade

Transações financeiras sem disputa

Usabilidade
Eficiência
Segurança
Confiabilidade

Site legítimo

Segurança
Confiabilidade

Fonte: Adaptado de Stefani e Xenos (2001)

Após mostrar os requisitos e os atributos de qualidade que precisam ser
atendidos, segundo Bass, Clements e Kazman (2013), é necessário identificar os
interessados no projeto e também, avaliar o contexto no qual o sistema será
disponibilizado e operado.
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3.4 Apresentação da Empresa e do Contexto de Operação do Sistema
A empresa selecionada para realizar esta pesquisa é uma empresa fictícia, de
médio porte, que deseja disponibilizar um canal de vendas de produtos na internet e
como forma de destacar-se das demais empresas concorrentes, investe na
preservação e expansão da relação comercial com seus clientes já existentes.
De acordo com Kotler (2010), o custo relacionado com a aquisição de um novo
cliente pode ser de 5 a 10 vezes superior ao custo da retenção de um cliente
existente. Ainda segundo o mesmo autor, à medida que um cliente se torna fiel à
marca, estatisticamente o volume ou o valor dos produtos adquiridos é elevado em
virtude da sensação de segurança e confiança.
Sendo assim, a empresa adotou como estratégia de trabalho a fidelização de
clientes, de forma que esses, uma vez satisfeitos com o atendimento prestado pela
empresa, possam retornar ao site da loja, realizar novas compras e também,
recomendá-lo para outras pessoas, como: amigos, colegas ou conhecidos.
Entende-se ainda que a fidelização de clientes, além de promover uma relação
comercial mais duradoura, pode viabilizar um menor custo de investimento para
elevar o volume de vendas da empresa (SCHNEIDER, 2013).
A Tabela 5 sintetiza os objetivos e requisitos de negócio, assim como a
estratégia de trabalho adotada pela empresa referenciada nessa pesquisa.
Tabela 5 – Objetivos, requisitos e estratégia de trabalho adotada pela empresa
Objetivo de negócio

Realizar a venda de produtos pela internet

Requisitos de negócio

Disponibilizar um canal de vendas de produtos
eletrônicos pela internet

Estratégia de trabalho adotada

Fidelizar clientes com o propósito de aumentar o
volume e a frequência das vendas de produtos por
meio da compra recorrente, compra de produtos de
maior valor financeiro e aquisição de novos
consumidores por meio da recomendação de
clientes existentes.

Fonte: Própria
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Entretanto, ao observar o interesse da empresa em fidelizar seus clientes na
tentativa de elevar o volume e a frequência de vendas, primeiramente torna-se
necessário estabelecer a compreensão de como a fidelização está relacionada com
a estratégia de trabalho adotada, para que seja possível dimensionar o escopo e o
esforço necessário para realizar esse trabalho, além de utilizar-se das medidas mais
adequadas para viabilizá-lo.

3.4.1 Contextualização da Fidelização em Relação à Estratégia de Trabalho
Segundo Chaffey (2015) a fidelização está associada com o estágio de
retenção do consumidor, contudo, a partir do momento em que uma empresa
oferece recompensas para seus clientes, além de motivá-los na continuidade da
relação comercial, esses consumidores sentem-se satisfeitos e, possivelmente,
fazem comentários positivos e recomendações dos produtos ou serviços adquiridos
para outras pessoas, contribuindo para a captação de novos clientes.
A captação de novos clientes é classificada por Chaffey (2015) como o estágio
de aquisição do consumior. Por outro lado, ao considerar que a loja disponibiliza
benefícios ou recompensas para seus clientes, a abrangência e a profundidade
dessa relação comercial pode ser expandida, representando a venda de outros
produtos ou a aquisição de itens de maior valor financeiro. Este estágio da relação
comercial é denominado por Chaffey (2015) como extensão do consumidor.
Portando, identifica-se que a fidelização do consumidor envolve aspectos de
aquisição, retenção e extensão de clientes, conforme exibido na Figura 11.
Figura 11 – Estágios da relação com o consumidor propostos por Chaffey (2015)
relacionados com a fidelização

Fonte: Adaptado de Chaffey (2015)
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Embora a fidelização possua mais de um aspecto relacionado e esta pesquisa
referencie os estágios de aquisição e extensão do consumidor, os objetivos da
empresa e o foco deste trabalho estão relacionados com a retenção do consumidor.
Ao contextualizar a fidelização e evidenciar a necessidade de se trabalhar com
a retenção do consumidor, torna-se possível iniciar a avaliação das necessidades de
negócio que precisam ser atendidas, conforme será demonstrado ao longo desta
seção, durante a análise do processo de venda da loja.
No entanto, apesar de citar tais necessidades de negócio relacionadas com a
retenção de clientes, elas não serão consideradas ao longo da definição da
arquitetura de software apresentada nesta seção.
Assim, a partir do momento em que estão definidos os requisitos, os atributos
de qualidade e contextualizado o ambiente de operação do sistema, inicia-se o
planejamento arquitetural do software de vendas.
A seguir são apresentados os diferentes pontos de vista sugeridos pelo modelo
de referência RM-ODP, de acordo com diferentes interessados no projeto, ainda
sem fazer uso da gamification.

3.5 Ponto de Vista Empresarial
De acordo com o modelo de referência RM-ODP, este ponto de vista define a
análise do sistema e de seu ambiente, com o propósito de delimitar seu escopo e
políticas de uso (LININGTON, 2012).
Primeiramente serão identificadas as comunidades, constituídas por processos
de negócio, políticas, objetos corporativos e pessoas envolvidas, as quais serão
agrupadas de acordo com seu tipo de envolvimento e interesse no projeto.

3.5.1 Comunidades
Para o sistema de comércio eletrônico identificaram-se os envolvidos: cliente,
proprietário da loja, fornecedores, distribuidores e autorizadores de meios de
pagamento, classificados como as partes envolvidas no processo de venda.
A aquisição e o armazenamento de produtos foram classificados, nesta
pesquisa, como a parte logística. Ainda, como forma de identificar as entidades
fiscalizadoras do serviço de vendas, considerou-se o Código de Defesa do
Consumidor e o Decreto Federal 7.962/13, que regulamenta as práticas e determina
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ações no comércio eletrônico. Essas entidades fiscalizadoras, assim como suas
regras e condições estabelecidas, foram classificadas como: restrições legais.
Dessa forma, as comunidades identificadas são: serviço de vendas, restrições
legais e logísticas, conforme exibido na Figura 12.
Figura 12 – Comunidades

Fonte: Própria



Serviço de vendas: responsável por definir as regras, políticas e restrições
para compra e venda de produtos ou serviços;



Restrições legais: responsável por controlar e garantir a consistência
comercial e jurídica da operação de vendas da loja virtual;



Logística: constituída pela logística de entrega e armazenagem, responsável
pelo estoque e distribuição dos produtos.

3.5.2 A Comunidade Serviço de Vendas
De acordo com o foco dessa pesquisa, que é a retenção de clientes, o item
selecionado para realizar o aprofundamento do estudo será a comunidade: serviço
de vendas.
Em uma comunidade, segundo Linington, Milosevic et al. (2012), existem os
seguintes itens: tipos de objetos corporativos, papéis, políticas e comportamento.
Para a comunidade serviço de vendas, os objetos corporativos identificados
incluem todos os itens presentes em um processo de venda, referenciados desde a
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liquidação comercial, passando pela liquidação financeira, até a seleção da forma de
entrega do produto, conforme mostra a Figura 13.
Figura 13 – Tipos de objetos corporativos

Fonte: Própria

Observa-se que o objeto Entrega está presente no conjunto de objetos
corporativos, contudo, somente faz menção à forma de entrega selecionada pelo
consumidor durante o momento da compra. Seu escopo limita-se a registrar a forma
de entrega escolhida. Uma vez concluído o processo e registrado o pedido, toda a
parte de expedição e controle de estoque fica sob a responsabilidade da
comunidade Logística.
Enquanto isso, diferentes participantes, classificados por meio de papéis,
possuem responsabilidades distintas, relacionadas com cada uma das atividades do
processo de vendas.
De acordo com o processo mapeado, os usuários envolvidos, direta ou
indiretamente em uma transação comercial, foram classificados como: consumidor,
fornecedor, regulador, autorizador e distribuidor, de acordo com a Figura 14.
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Figura 14 – Papéis

Fonte: Própria

Com a finalidade de garantir a integridade do processo, a satisfação do cliente,
e fortalecer a responsabilidade corporativa da empresa, são definidos instrumentos e
regras, responsáveis por permitir ou restringir ações, consolidados por meio de
políticas.
Segundo Kotler (2010), uma empresa não opera isoladamente em um mundo
competitivo, ela opera com uma rede leal de parceiros, incluindo clientes,
distribuidores, fornecedores, entres outros.
Portanto, torna-se necessário estabelecer um conjunto de políticas, capazes de
atender as exigências do mercado em que a empresa atua e também, servir de
instrumento de fiscalização das atividades do processo de vendas (KOTLER, 2010).
Ao avaliar as políticas da empresa, identificou-se a política corporativa,
utilizada como base para composição dos demais itens. As outras políticas
identificadas tratam as seguintes questões: qualidade, segurança, privacidade e
venda. Sendo que a política de venda é utilizada como base para composição das
políticas de cobrança e troca de mercadorias, conforme exibido na Figura 15.
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Figura 15 – Políticas

Fonte: Própria

3.5.3 O Processo de Venda
Para que seja possível avaliar o processo de venda praticado pela loja e
compreender seu fluxo de atividades, as possíveis ações e trocas de mensagens
serão identificadas.
Com isso, as atividades serão organizadas por meio de uma abordagem lógica
e sequencial, formalizada por meio de um diagrama de atividades, responsável por
especificar o comportamento que o sistema em desenvolvimento deverá contemplar,
conforme exibido na Figura 16.
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Figura 16 – Visão geral do processo de venda

Fonte: Própria

Mais adiante, na próxima seção, a visão geral do processo de venda será
utilizada como insumo para identificar os pontos onde a retenção do consumidor
precisa ser trabalhada, além de auxiliar na definição das táticas, mecanismos e
quais componentes referenciados pela gamification poderão ser utilizados.
Ademais, com o objetivo de exibir todas as atividades desse processo, a fim de
salientar os pontos em que a fidelização precisa ser tratada, uma visão detalhada do
processo de venda será apresentada, conforme mostra a Figura 17.

«EV_Role» Autorizador

«EV_Role» Distribuidor

Fonte: Própria
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Figura 17 – Visão detalhada do processo de venda
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Segundo Schneider (2013), no início de uma interação é importante
estabelecer o primeiro estágio do processo de fidelização, que é a consciência. Para
aumentar as chances de êxito com esta tarefa, primeiramente é necessário entender
qual o tipo de consumidor o site está se relacionando: visitante, interessado ou
comprador, além de considerar que o comportamento do consumidor é modificado
ao longo de suas interações com o site.
De acordo com a Figura 17, o acesso ao site pode ser feito por uma pessoa
que já possui a intenção de compra de um produto específico, por uma pessoa que
ainda não sabe exatamente qual produto escolher, ou então, por uma pessoa que
não possui intenção de compra.
Assim, nota-se que uma pessoa pode iniciar sua relação com o site como um
visitante e posteriormente, tornar-se um comprador. Entretanto, o fato dessa pessoa
tornar-se um comprador não garante que em sua próxima visita ao site, ela não
possa acessá-lo como um visitante ou interessado, observando-se a necessidade de
trabalhar com a motivação e o engajamento para todos os tipos de consumidores
(SCHNEIDER, 2013).
Com base no comportamento do consumidor e também, ao considerar seu
relacionamento com a loja (volume e frequência de compra), representado pelo
estágio da relação, é possível utilizar-se de elementos para engajá-lo no processo
de venda, motivando-o desde o início de sua relação com o site e influenciando seu
comportamento, elevando as chances da compra ser concretizada.
Aliás, uma vez efetuada a compra, é importante garantir que no final da
interação do usuário, exista algo que motive seu retorno ao site, a fim de estimulá-lo
a uma nova compra.
Portanto, observa-se a importância de se compreender os possíveis tipos de
relacionamento com o consumidor, entender seu comportamento em um ambiente
de compra, e quais os estágios de fidelização se deseja atingir, para que
posteriormente possam ser selecionados mecanismos para trabalhar com o
engajamento do consumidor (SCHNEIDER, 2013).

3.6 Ponto de Vista da Informação
Com o objetivo de prover uma visão homogênea e consistente das informações
do sistema, bem como sua respectiva origem e destino, torna-se necessário
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identificar as diferentes fontes de informação, assim como, fazer sua modelagem,
organizando sua estrutura e seu comportamento (LININGTON, MILOSEVIC et al.,
2012)
Os tipos de objetos de informação relacionados com o sistema de vendas são:
consumidor, atendimento, pedido, produto, fornecedor e pagamento, conforme
exibido na Figura 17. Sendo que suas relações, assim como suas cardinalidades,
são definidas pelo processo de venda e regras de negócio da empresa.
Algumas informações estão limitadas por um conjunto de possíveis valores prédefinidos, denominado enumerador (enumeration), de forma que, obrigatoriamente,
precisam seguir essa classificação, como é o caso do item meio de pagamento
(MeioDePagamento), também apresentado na Figura 18.
Figura 18 – Tipos de objetos de informação

Fonte: Própria

Após identificar as informações e seu relacionamento, o próximo passo é
avaliar os algoritmos e estruturas de dados capazes de suportar as exigências do
processo de negócio, incluindo os requisitos funcionais e não funcionais
(LININGTON, MILOSEVIC et al., 2012), referenciados no ponto de vista da
computação.
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3.7 Ponto de Vista da Computação
Como estratégia para definir as interfaces do sistema e também, revelar a
interação entre elas, utilizou-se a decomposição funcional (LININGTON, MILOSEVIC
et al., 2012).
A partir da análise do processo de venda e ao avaliar a organização das
informações do sistema, identificam-se quais são os serviços computacionais
pertinentes ao software de vendas e suas respectivas interfaces.
As interfaces do sistema foram segmentadas em quatro grupos, classificadas
de acordo com suas responsabilidades, sendo: objetos de apresentação, objetos de
aplicação, objetos de persistência e sistemas externos, como mostra a Figura 19.
Figura 19 – Interfaces do sistema

Fonte: Própria

3.8 Ponto de Vista da Engenharia
De acordo com Linington, Milosevic et al., (2012), este ponto de vista define os
mecanismos arquiteturais e de distribuição do sistema, além de realizar a provisão
dos requisitos não funcionais, responsáveis por materializar os atributos de
qualidade, necessários para atender as expectativas de seus usuários.
Contudo, a versão da arquitetura apresentada nesta seção refere-se a um
software de comércio eletrônico que contempla somente os requisitos mínimos para

77

realizar a venda de produtos na internet, conforme descrito previamente no item 3.2.
Assim, por não adicionar valor ao objetivo do trabalho neste momento, o
detalhamento desse ponto de vista será tratado somente na próxima seção,
contemplando a definição das táticas e mecanismos arquiteturais, responsáveis por
trabalhar com a retenção de clientes, com o objetivo de ilustrar como as
necessidades de negócio, relacionadas com a fidelização, podem ser satisfeiras.

3.9 Ponto de Vista da Tecnologia
Neste ponto de vista são referenciados os detalhes dos componentes e
relacionamentos no qual o sistema distribuído será construído (LININGTON,
MILOSEVIC et al., 2012). Também é realizada a seleção do framework tecnológico
mais adequado para atender aos serviços computacionais identificados pelo ponto
de vista da engenharia, além de garantir a conformidade com a política da empresa
relacionada com a adoção tecnológica.
Assim, seguindo a mesma premissa adotada pelo ponto de vista da
engenharia, mais detalhes sobre este ponto de vista serão apresentados na próxima
seção.

3.10 Conclusão da Seção
Esta seção apresentou os aspectos funcionais do sistema de vendas, assim
como seus atributos de qualidade e os objetivos de negócio da empresa estudada.
Ademais, demonstrou os diferentes aspectos relacionados com a fidelização e
salientou que o foco da pesquisa está relacionado com a retenção do consumidor.
No entanto, apesar de apresentar os diferentes aspectos da fidelização e o
foco da pesquisa, a abordagem arquitetural exibida nesta seção não contemplou em
seu escopo, trabalhar com a motivação e o engajamento do consumidor, utilizandose de táticas e mecanismos arquiteturais para este fim. Assim, o escopo dessa
arquitetura limitou-se a demonstrar os requisitos triviais para um sistema de
comércio eletrônico.
Da mesma forma, apesar de mostrar os atributos de qualidade relacionados
com o sistema de vendas, não foram avaliados atributos específicos para trabalhar
com os aspectos da fidelização.
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Ao longo desta seção foram apresentadas as visões sugeridas pelo modelo de
referência RM-ODP, com o objetivo detalhar os diferentes pontos de vista dos
envolvidos no projeto e obter uma visão abrangente e compatibilizada entre as
partes interessadas.
Como resultado, um baseline arquitetural para o software de vendas foi
elaborado e a partir desse momento, inicia-se a concepção de uma nova versão da
arquitetura utilizando gamification.

4

ARQUITETURA

DE

SOFTWARE

PARA

COMÉRCIO

ELETRÔNICO

UTILIZANDO GAMIFICATION
4.1 Introdução
Esta seção identifica quais os mecanismos arquiteturais, responsáveis por
estabelecer os novos padrões de estrutura e comportamento do sistema, serão
utilizados na nova versão da arquitetura do software de vendas, assim como, em
quais locais eles serão aplicados.
Primeiramente, com a finalidade de apresentar uma maneira sistematizada
para identificar esses mecanismos e como alguns dos elementos referenciados pela
gamification serão introduzidos no processo de venda, torna-se necessário
compreender como a gamification pode ser utilizada para realizar esta tarefa.
Assim, com o objetivo de promover essa compreensão, uma caracterização da
gamification em relação à estratégia de trabalho da empresa e ao seu processo de
venda será apresentada.
Baseando-se nessa caracterização, uma análise das atividades do processo de
venda será efetuada, com o propósito de identificar quais as táticas e mecanismos
arquiteturais serão utilizados para se trabalhar com a motivação e o engajamento do
consumidor.
Em seguida, para cada um dos novos mecanismos arquiteturais, serão
selecionadas dinâmicas, mecânicas e componentes referenciados pela gamification,
responsáveis por ilustrar quais recursos podem ser utilizados para conduzir sua
implementação sistêmica, equalizada com os interesses de negócio da empresa,
relacionados com a estratégia de trabalho adotada, a retenção de clientes.
Assim, ciente de quais serão os novos mecanismos e de posse das visões
arquiteturais

previamente

documentadas

na

seção

3,

torna-se

possível
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complementar a arquitetura do software de vendas, obtendo como resultado, uma
nova versão dessa arquitetura.
Dessa forma, novamente serão apresentadas as visões sugeridas pelo modelo
de referência RM-ODP, com o objetivo de mostrar como cada uma delas será
complementada, utilizando-se de elementos responsáveis por trabalhar com a
retenção de clientes.
Por fim, será apresentada a análise dos resultados obtidos com a aplicação da
gamification e um comparativo entre as duas versões da arquitetura do software de
vendas, com o objetivo de mostrar quais as vantagens e desvantagens de se
considerar o uso da gamification ao longo do planejamento arquitetural de um
sistema para comércio eletrônico.

4.2 Ponto de Vista Empresarial
Após definir o escopo do sistema, bem como, sua estrutura e seu
comportamento, apresentados anteriormente na seção 3, inicia-se a concepção da
nova versão da arquitetura do software de vendas utilizando a gamification.
Para que seja possível demonstrar as ações realizadas ao longo deste
trabalho, primeiramente a gamification será caracterizada em relação à estratégia de
trabalho adotada pela empresa estudada, e logo após, em relação ao seu processo
de venda, para que seja possível iniciar sua aplicação no ponto de vista empresarial.

4.2.1 Caracterização da Gamification em Relação à Estratégia de Trabalho Adotada
pela Empresa
De acordo com a estratégia de trabalho adotada, com o objetivo de realizar a
retenção do consumidor, considerou-se a utilização da motivação extrínseca e da
gamification externa.
A motivação extrínseca tem como propósito motivar o consumidor, oferecendolhe recompensas como forma de incentivo, enquanto que a gamification externa
procura melhorar o relacionamento entre a empresa e seus clientes, buscando
elevar o engajamento do consumidor por meio de um atendimento personalizado, e
consequentemente, potencializando as chances de fidelizá-lo.
Assim, ao utilizar a motivação extrínseca, torna-se necessário selecionar, a
partir de um conjunto de recompensas, quais são os itens mais indicados para
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incentivar o consumidor. Ademais, ao adotar a gamification externa, observa-se a
necessidade de trabalhar com o relacionamento do consumidor ao longo de todas as
suas interações com o site da loja.
Dessa forma, para que seja possível oferecer recompensas e, possivelmente,
melhorar o relacionamento com o consumidor, primeiramente é preciso identificar os
pontos de interação desse cliente no site e avaliar seu tipo de comportamento
durante a compra, buscando personalizar esse atendimento de acordo com o seu
perfil. No entanto, para que seja possível avaliar tais pontos de interação, é preciso
compreender como a gamification pode ser aplicada ao processo de venda, sendo
necessário caracterizá-la diante deste processo.
Então, após mapear o processo de venda da loja e identificar o fluxo e as
principais atividades existentes, conforme exibido previamente na Figura 17, iniciase a caracterização da gamification em relação a esse processo.

4.2.2 Caracterização da Gamification em Relação ao Processo de Venda
De acordo com Gilbert (2015), tanto o processo de venda como um todo, assim
como cada uma de suas atividades, podem ser modificadas ou complementadas,
utilizando a gamification, a fim de promover o engajamento do consumidor,
provendo-lhe um atendimento diferenciado.
Para cada atividade do processo de venda podem existir um ou mais modos de
interação do usuário, fazendo com que uma mesma tarefa possa ser realizada de
formas distintas, favorecendo o acesso deste usuário na realização de uma
determinada ação (GILBERT, 2015), conforme ilustrado pela Figura 20.
Além disso, para cada interação existe um ou mais objetivos relacionados,
responsáveis por informar quando as ações realizadas por um usuário,
representadas pelo item comportamento do usuário, estão compatibilizadas com os
objetivos do processo de venda, também exibido na Figura 20.
Diante dessa condição, observa-se a importância de prover modelos de
interações diferenciados, considerando os diversos tipos de usuários, com diferentes
tipos de comportamento.
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Figura 20 – Caracterização da gamification em relação ao processo de venda

Fonte: Adaptado de GILBERT (2015)

Ao avaliar o comportamento do usuário durante uma interação, considerando a
estratégia de trabalho da empresa, torna-se possível preparar respostas sistêmicas,
representadas pelo item retorno (feedback), capazes de influenciar o cliente e
direcioná-lo a estes objetivos, favorecendo a gamification externa. Essas respostas
sistêmicas, além dos objetivos, recompensas e demais elementos apresentados na
Figura 20, utilizados para promover a motivação extrínseca, são controlados por
meio de uma política de fidelização.
Essa política de fidelização tem como objetivo atender aos interesses da
empresa relacionados com a fidelização de clientes, considerando os estágios
mencionados por Schneider (2013), referenciados previamente na revisão
bibliográfica, além de garantir sua viabilidade financeira, ponderando os custos
associados com a retenção de um cliente, sendo que para alguns casos o valor
investido pode não ser justificado, pois os resultados almejados pela empresa não
são alcançados (ALBERTIN, 2010).
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4.2.3 O Processo de Venda e os Novos Itens Adicionados
Após caracterizar a gamification em relação ao processo de venda, nota-se que
novos itens precisam ser adicionados a esse processo, para que ele possa ser
capaz de atender as necessidades associadas com a estratégia de trabalho da
empresa estudada.
Desse modo, ao fazer uso da motivação extrínseca e da gamification externa,
novos itens foram adicionados aos tipos de objetos corporativos e também, nas
políticas da empresa.
Segundo Linington, Milosevic et al. (2012), os objetos corporativos incluem
todos os itens existentes em um processo de venda. Ao considerar que este
processo será complementado por meio do uso de recompensas e novas formas de
relacionamento

com

o

consumidor,

consequentemente

novos

itens

serão

adicionados ao conjunto dos objetos corporativos.
Após avaliar os itens citados na Hierarquia dos Elementos de Jogos de
Werbach e Hunter (2012), que podem ser utilizados como recompensas, e também,
ao basear-se nos diferentes tipos de comportamento e estágios da relação do
consumidor, identificaram-se os novos objetos corporativos, sendo estes:


Classificação do cliente;



Programa de fidelidade;



Recomendação de novos clientes;



Pontos;



Primeira compra;



Desconto.

Da mesma forma, com o propósito de fiscalizar as novas regras e condições
associadas com o processo de vendas, além de garantir que o relacionamento do
consumidor seja promovido e preservado de acordo com os objetivos da empresa,
novas políticas foram definidas, sendo estas:


Política de Fidelização;



Política de Desconto;



Política de Bonificação;



Política de Monitoração;



Política de Cobrança por Pontos.
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Os diagramas previamente apresentados na seção 3, contendo os tipos de
objetos corporativos (Figura 13) e as políticas (Figura 15), serão complementados
com os novos itens mencionados. Entretanto, esses diagramas antes exibidos no
ponto de vista empresarial, serão exibidos no ponto de vista da informação, com o
propósito de salientar o novo conjunto de informações do sistema.

4.3 Ponto de Vista da Informação
Com o intuito de preservar uma visão homogênea da informação, incluindo os
novos itens associados com fidelização de clientes, previamente definidos no ponto
de vista empresarial, uma nova visão das informações relacionadas com os objetos
corporativos, políticas e tipos de objetos de informação será apresentada.
As informações relacionadas com os novos objetos serão adicionadas aos
diagramas previamente documentados durante a definição do baseline, para que
possam ser contextualizadas em relação ao conjunto de itens já existentes,
conforme a Figura 21.

Figura 21 – Novos itens adicionados aos tipos de objetos corporativos

Fonte: Própria
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Da mesma forma, as novas informações associadas com a política de
fidelização são organizadas, a fim de promover uma visão segmentada de acordo
com cada uma de suas responsabilidades. A partir da política de fidelização,
derivam-se as políticas de desconto e bonificação, que por sua vez, estão
relacionadas com uma política de monitoração. Ademais, a política de cobrança por
pontos é criada a partir da especialização da política de cobrança, responsável
unicamente por trabalhar com pontos, como mostra a Figura 22.
Observa-se que todas as novas políticas estão relacionadas, direta ou
indiretamente, com a política de monitoração, responsável por promover indicadores
de desempenho e prover condições de análise, para identificar a eficiência ou a
necessidade de ajuste em cada um dos novos mecanismos arquiteturais,
mencionados adiante nesta seção.

Figura 22 – Novos itens adicionados nas políticas

Fonte: Própria

Além de considerar os novos itens relacionados com os objetos corporativos e
com as políticas, de acordo com o modelo de referência RM-ODP, existem os tipos
de objetos de informação, previamente apresentados por meio da Figura 18.
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Os novos tipos de objetos de informação são: ponto e desconto, além do novo
enumerador, responsável por classificar o tipo de consumidor, proporcionando
condições de categorizá-lo como um cliente silver ou gold. Ademais, o enumerador
MeioDePagamento foi complementado com o novo item: pontos, conforme mostra a
Figura 23.
Figura 23 – Tipos de objetos de informação e os novos itens relacionados com a fidelização

Fonte: Própria

Depois de mencionar os itens adicionados na estrutura do sistema por meio
dos novos objetos corporativos, políticas e tipos de objetos de informação,
promovendo um novo conjunto de informações, capaz de ilustrar como os interesses
de negócio da empresa podem ser satisfeitos, inicia-se uma avaliação das interfaces
do sistema.
4.4 Ponto de Vista da Computação
Com o objetivo de complementar as interfaces do sistema, previamente
mapeadas por este ponto de vista na seção 3, contemplando os novos recursos
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associados com a retenção do consumidor, será realizada uma análise do processo
de venda, a fim de identificar os locais onde a gamification será aplicada.

4.4.1 O Processo de venda e os locais onde a Gamification será aplicada
Para Werbach e Hunter (2013), ao recompensar o jogador a cada conquista ou
sinal de progresso, denomina-se estado de vitória. Esta ação proporciona um maior
engajamento e motivação do jogador ao longo da partida. Assim, um ou mais
estados de vitória são necessários para sinalizar o jogador que ele obteve um
atingimento, e também, para mantê-lo motivado no jogo. Com base nesta condição
essa pesquisa tem como motivação, trabalhar com cada uma das atividades do
processo de venda.
Como forma de motivar o consumidor e influenciar seu comportamento,
atribuem-se recompensas para cada uma das atividades existentes no processo,
disponibilizadas por meio de conquistas ao longo de sua interação.
Após avaliar cada uma das atividades do processo de venda, torna-se possível
visualizar os locais onde a retenção do consumidor poderá ser trabalhada, utilizando
os elementos referenciados pela gamification, conforme ilustra a Figura 24.
Figura 24 – Processo de venda e os locais onde os elementos referenciados pela
gamification serão aplicados

Fonte: Própria
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Ademais, como estratégia de negócio, independentemente se o cliente efetuou
a compra ou não, as recompensas obtidas por ele serão persistidas por um
determinado período de tempo, de modo que essas conquistas possam ser
utilizadas posteriormente, motivando o retorno do cliente ao site da loja.
O período de tempo em que as recompensas serão preservadas será tratado
como parâmetro de configuração do sistema, contudo, para esta pesquisa, utilizouse o período de duas semanas. Neste sentido, observa-se a importância de se
trabalhar com configurações sistêmicas flexíveis e parametrizáveis, para que, ao
acompanhar o uso do software utilizando ferramentas de monitoração, ajustes
possam ser feitos e novamente avaliada sua experiência de uso.

4.5 Ponto de Vista da Engenharia
Com base nas visões arquiteturais obtidas até este momento, baseadas nos
objetivos da empresa e nas características do sistema, inicia-se a seleção dos novos
mecanismos arquiteturais.

4.5.1 Os Novos Mecanismos Arquiteturais
Antes de selecionar os novos mecanismos, torna-se necessário definir táticas
responsáveis por viabilizar a estratégia de trabalho adotada, relacionada com a
retenção do consumidor, de modo que os clientes possam ser reconhecidos e
recompensados por seu relacionamento com a empresa.
Sendo assim, com a finalidade de reconhecer e recompensar os clientes
existentes, assim como, motivá-los na extensão de seu relacionamento com a
empresa ou então, utilizar estas pessoas como canal de recomendação, Chaffey
(2015) sugere a adoção das seguintes táticas: conquistar o consumidor, preservar o
consumidor e estender a relação com o consumidor, conforme exibido na Figura 25.

88

Figura 25 – Táticas de retenção

Fonte: Própria

De acordo com Chaffey (2015) e Schneider (2013), para cada uma das táticas
de retenção, o papel do consumidor pode variar de acordo com seu tipo de
comportamento e estágio da relação.
Ao mencionar a tática conquistar o consumidor, este consumidor refere-se a
um visitante. O mesmo ocorre para as demais táticas, que são endereçadas aos
consumidores classificados como interessados e compradores, conforme mostra
Tabela 6.
Tabela 6 – Relacionamento entre o tipo de comportamento, estágio da relação e as táticas
de retenção do consumidor
Consumidor
Tipo de Comportamento Estágio da Relação

Táticas de Retenção

Visitantes

Aquisição do consumidor

Conquistar o consumidor (visitante)

Interessados

Aquisição do consumidor

Conquistar o consumidor
(interessado)

Compradores

Retenção e extensão do
consumidor

Conquistar, Preservar e
Estender a relação com o
consumidor (comprador)

Fonte: Própria

Ademais, para que seja possível elevar as chances de conquistar, preservar ou
estender a relação com o consumidor, utilizando-se de elementos que potencializem
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seu engajamento, é importante que as táticas de retenção sejam compatibilizadas
com o processo de venda praticado pela loja e operacionalizadas por meio de
mecanismos arquiteturais.
Ao considerar os novos objetos corporativos apresentados na visão da
engenharia, justificados pelo uso da motivação extrínseca e da gamification externa,
observa-se que cada uma das táticas apresentadas se torna responsável por
trabalhar com esses novos objetos no processo de venda.
No entanto, primeiramente é preciso identificar quais os objetos corporativos
que cada uma das táticas vai trabalhar.
Assim, com o propósito relacionar as táticas de retenção e os novos objetos
corporativos, identificam-se os direcionadores de negócio responsáveis por
estabelecer essa ligação, motivados pela estratégia de trabalho da empresa e pela
necessidade de se trabalhar com os diferentes tipos de comportamento do
consumidor, conforme exibido na Tabela 7.
Tabela 7 – Táticas de retenção, direcionadores de negócio e os novos objetos corporativos
Táticas de Retenção
Conquistar o
Consumidor

Direcionadores de Negócio
Chances
Benefícios de curto prazo
Preservar o Consumidor Construir relacionamento
Comparação
Estender a relação com
Benefícios de longo prazo
o consumidor
Recompensar ações

Objetos Corporativos
Desconto na primeira compra
Apresentar ofertas especiais
Programa de pontos
Classificação do cliente
Oferecer desconto na próxima
compra
Recompensar recomendação de
outras pessoas

Fonte: Própria

Em cada um dos direcionadores de negócio apresentados na Tabela 7 existem
particularidades associadas com a estratégia de trabalho adotada, relacionada com
a retenção de clientes.
Para elevar as possibilidades de conquistar o consumidor serão oferecidas
chances e benefícios de curto prazo, materializados na forma de desconto e ofertas
especiais, na tentativa de realizar a venda quando o consumidor tratar-se de um
visitante ou interessado.
Por outro lado, com a finalidade de preservar o consumidor, um programa de
pontos será estabelecido, para que a relação com o cliente possa ser construída de
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maneira gradual e ele se sinta cada vez mais motivado em manter seu
relacionamento com a loja. Além disso, ao classificar o cliente, ele poderá sentir-se
valorizado diante dos demais, ressaltando a relevância da comparação como um
direcionador de negócio.
Com relação aos clientes que possuem real interesse de compra, serão
oferecidos benefícios de longo prazo e também, eles terão algumas de suas ações
recompensadas, como por exemplo, quando recomendarem outros clientes à loja. O
objetivo dessa ação e motivar o retorno do consumidor ao site da loja, elevando sua
frequência de acesso e estimulando-o na compra de produtos de maior valor
financeiro.
No entanto, assim como em um jogo podem haver diferentes tipos de
jogadores (ZICHERMANN e CUNNINGHAM, 2011), no comércio eletrônico pode-se
ter diferentes tipos de clientes, com inúmeros desejos e expectativas (SCHNEIDER,
2013). Apesar de considerar os possíveis tipos de comportamento do consumidor e
adotar táticas aderentes à estratégia de trabalho da empresa, é importante monitorar
cada um dos novos objetos corporativos inseridos no processo de venda, assim
como, seus direcionadores de negócio.
Dessa forma, o processo de venda, suas atividades e seus elementos,
precisam ser constantemente monitorados, a fim de mensurar sua eficiência diante
dos objetivos de negócio almejados. Ao considerar tal condição, os mecanismos
arquiteturais utilizados para operacionalizar as táticas de retenção e prover o suporte
necessário para os direcionadores de negócio são personalização e monitoração,
conforme mostra a Tabela 8.

Tabela 8 – Táticas de retenção, direcionadores de negócio e os novos mecanismos
arquiteturais
Táticas de Retenção
Conquistar o
Consumidor

Direcionadores de Negócio
Chances
Benefícios de Curto Prazo
Preservar o Consumidor Construir Relacionamento
Comparação
Estender a relação com Benefícios de Longo Prazo
o consumidor
Fonte: Própria

Recompensar Ações

Mecanismos Arquiteturais
Personalização e Monitoração
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
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É importante salientar que o objetivo desse trabalho não é identificar os
melhores mecanismos arquiteturais responsáveis por atender as necessidades de
negócio da empresa estudada, relacionadas com a fidelização de clientes, mas sim,
apresentar uma maneira sistematizada para selecioná-los e incorporá-los na
arquitetura do software de vendas.
Após identificar os novos mecanismos arquiteturais e com o propósito de
salientar a importância de personalizar e monitorar cada uma das atividades do
processo de venda da loja, buscando motivar o consumidor e influenciar seu
comportamento, avaliou-se cada uma das atividades desse processo e como elas
estão relacionadas com os direcionadores de negócio e com os novos objetos
corporativos, que a partir deste momento, passam a fazer parte do novo contexto de
venda, de acordo com a Tabela 9.
Para realizar esta tarefa, considerou-se os diferentes tipos de comportamento
do consumidor e os possíveis estágios da fidelização, ambos citados por Schneider
(2013) apresentados na revisão bibliográfica, a fim de equalizar o perfil do
consumidor, as etapas do processo, os direcionadores de negócio e os novos
objetos corporativos.
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Tabela 9 – Atividades do processo de venda, os direcionadores de negócio e os novos
objetos corporativos
Atividade do Processo
de Venda
Oferecer Produtos
Iniciar o Fechamento do
Pedido

Direcionadores de Negócio Objetos Corporativos
Benefícios de Curto Prazo
Construir Relacionamento
Benefícios de Curto Prazo
Construir Relacionamento

Construir Relacionamento
Chances
Comparação
Benefícios de Curto Prazo
Construir Relacionamento
Comparação

Apresentar ofertas especiais
Programa de pontos
Apresentar ofertas especiais
Programa de pontos
Recompensar recomendação de
outras pessoas
Programa de pontos
Desconto na primeira compra
Classificação do cliente
Apresentar ofertas especiais
Programa de pontos
Classificação do cliente

Benefícios de Curto Prazo

Apresentar ofertas especiais

Benefícios de Curto Prazo
Construir Relacionamento

Apresentar ofertas especiais
Programa de pontos
Oferecer desconto na próxima
compra
Recompensar recomendação de
outras pessoas
Programa de pontos

Recompensar Ações
Cadastrar Novo Usuário

Autenticar Usuário
Selecionar Formas de
Entrega e Pagamento
Realizar Venda
Complementar

Benefícios de Longo Prazo
Realizar a Cobrança e
Finalizar Atendimento

Recompensar Ações
Construir Relacionamento

Fonte: Própria

4.5.2 Os Novos Mecanismos Arquiteturais e os Elementos Referenciados pela
Gamification
Para Werbach e Hunter (2012), em sua classificação conhecida como
Hierarquia dos Elementos de Jogos, previamente apresentada na revisão
bibliográfica, para cada uma das táticas e mecanismos referenciados, para que a
gamification possa ser aplicada, se faz necessário referenciar uma dinâmica, uma
mecânica e um componente. Sendo que a dinâmica parte do nível mais abstrato dos
elementos utilizados em jogos, buscando motivar o jogador, e os componentes, por
outro lado, definem sua implementação.
Então, como forma de viabilizar a aplicação dos mecanismos arquiteturais e
implementá-los por meio de uma abordagem que tenha a motivação e o
engajamento como seus direcionadores, selecionou-se alguns dos elementos
apresentados por Werbach e Hunter (2012), considerando a característica de cada
um dos mecanismos e objetos corporativos, exibidos na Tabela 10.
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Tabela 10 – Táticas de retenção, mecanismos arquiteturais e os elementos referenciados
pela gamification
Comércio Eletrônico
Novo Contexto de
Venda
Táticas de
Retenção
Conquistar o
Consumidor
Preservar o
Consumidor

Gamification

Objetos Corporativos
Desconto na primeira
compra
Apresentar ofertas
especiais
Programa de pontos
Classificação do cliente

Oferecer desconto na
próxima compra
Estender a
relação com o Recompensar
consumidor
recomendação de outras
pessoas

Dinâmicas

Mecânicas

Emoções

Chances

Emoções

Chances

Progressão
Progressão
Progressão

Componentes
Presentear

Desbloqueio de
conteúdo
Recompensas Pontos
Retorno
Níveis
(Feedback)
Recompensas Presentear

Relacionamentos Cooperação

Atingimentos

Mecanismos Arquiteturais
Personalização e Monitoração
Fonte: Própria

A seguir serão apresentados os novos objetos corporativos que passam a fazer
parte do processo de venda, considerando a personalização em cada uma das
atividades desse processo, acompanhado da motivação que levou a escolha dos
elementos referenciados pela gamification.
Desconto na primeira compra: Ao disponibilizar para o consumidor o
desconto na primeira compra, este poderá sentir-se recompensado e possivelmente
identificar uma condição diferenciada para realizar a compra de um produto. A
motivação da compra, estimulada pela emoção e representada por uma chance,
poderá elevar as possibilidades do consumidor realizar seu cadastro e efetuar a
compra, resultando na conquista de um novo cliente para a loja.
Classificação do cliente: Para que o consumidor possa verificar as
informações relacionadas com o seu desempenho no processo de venda, assim
como, visualizar de forma completa, todas as etapas do caminho a ser percorrido ao
longo da compra de um produto, é importante que o sistema, a cada evolução
alcançada, notifique este cliente e também, classifique-o de forma compatível com
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sua evolução, evidenciando todo e qualquer progresso obtido ao longo de sua
jornada, para que ele se sinta motivado e mantenha-se no caminho desejado e préestabelecido pela empresa.
Programa de pontos: Com o objetivo de recompensar o consumidor quando
ele realizar uma determinada ação ou conquista, demonstrar sua importância para a
empresa, além de mostrar sua evolução desde o início de seu relacionamento com o
site, um programa de pontos será utilizado, para que uma representação numérica e
incremental possa demonstrar a evolução de seu engajamento ou então, estimulá-lo
para o início de um novo relacionamento com a loja.
Apresentar

ofertas

especiais:

Proporcionar

um

sentimento

positivo

relacionado a uma nova conquista, representado por uma oferta especial, destinada
a um consumidor específico, o qual atingiu um determinado nível de progresso no
site, pode transformar-se em um convite para uma nova compra ou então, uma
oportunidade para complementar a compra atual.
Assim, ao perceber que itens previamente não disponíveis, passam a ser
disponibilizados mediante um determinado comportamento ou conjunto de ações, o
consumidor pode sentir-se motivado a continuar sua relação com o site da loja, na
busca por itens ocultos, os quais podem ser disponibilizados para ele sob uma
condição comercial diferenciada.
Oferecer desconto na próxima compra: Além de motivar o cliente durante o
momento da compra, proporcionando a sua classificação e disponibilizando pontos e
ofertas especiais, é preciso potencializar as chances desse cliente retornar ao site
da loja. Assim, ao oferecer um desconto que pode ser utilizado em sua próxima
compra, poderá elevar as chances do cliente retornar ao site e realizar uma nova
compra.
Recompensar a recomendação de outras pessoas: Como forma de elevar
as chances de um consumidor já existente aumentar suas conquistas no site, a loja
disponibiliza um ambiente de cooperação, motivando-o na conquista de benefícios
que podem ser alcançados a partir de recomendações de novos clientes. Ao indicar
um novo cliente, o cliente atual recebe como gratificação, pontos que podem ser
utilizados em uma nova compra.
Depois de apresentar os novos objetos corporativos, mecanismos arquiteturais
e os elementos referenciados pela gamification que serão utilizados na nova
abordagem arquitetural, segundo Zichermann (2011) e Gilbert (2015) é importante
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que o engajamento do consumidor já exista, independentemente de sua relevância
ou expressividade, pois a gamification tem como intuito elevar esse engajamento,
sendo que em sua ausência, esta técnica pode não apresentar resultados positivos
(GILBERT, 2015).
Para que seja possível avaliar a efetividade dos novos elementos adicionados
no processo de venda, assim como, verificar se as dinâmicas, mecânicas e
componentes são os mais adequados para atender a retenção de clientes, um novo
recurso foi adicionado ao sistema, a monitoração, conforme mostra a Figura 26.
Responsável por registrar e avaliar as entradas e saídas de cada uma das novas
operacionalizações sistêmicas. No entanto, esta nova funcionalidade também vai
fazer uso da estrutura existente do sistema, sem que seja necessário provisionar e
alocar novos recursos para este fim.
Figura 26 – Recurso de monitoração adicionado na interface do sistema

Fonte: Própria

Ainda de acordo com a Figura 26, nota-se que não existem objetos de
apresentação responsáveis por exibir as informações registradas por meio da
monitoração, utilizando-se de uma interface visual. Da mesma forma, não foi
mencionado nenhum sistema externo encarregado para realizar esta tarefa, pois o
escopo do trabalho limita-se a demonstrar somente a importância de coletar e
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analisar as informações presentes no contexto de venda, e não como e de que
forma, elas precisam ser exibidas.
4.6 Ponto de Vista da Tecnologia
Com relação ao ponto de vista da tecnologia, esta proposta de trabalho limitase a apresentar quais são os novos mecanismos adicionados na arquitetura do
software de vendas, mas não tem o propósito de apresentar um modelo de
implementação sistêmico, de forma que não será referenciado nenhum framework
tecnológico para atender aos requisitos do sistema ou mencionados hardwares ou
softwares, responsáveis por operacionalizá-lo, apesar de salientar que não será
necessário utilizar novos recursos tecnológicos para atender aos novos mecanismos
arquiteturais.

4.7 Análise dos Resultados
Com base no mapa arquitetural estático e dinâmico do sistema, formado por
seu conjunto de visões arquiteturais, torna-se possível identificar os requisitos de
negócio, os diferentes interessados no projeto, a estrutura e o comportamento do
software de vendas, além de especificar a plataforma tecnológica necessária para
operacionalizá-lo. Assim, observa-se a importância do modelo de referência RMODP diante do objetivo desta pesquisa, tanto na composição do baseline, quanto na
definição de uma arquitetura de software utilizando gamification.
Ao fazer uma análise a partir do ponto de vista empresarial, nota-se que novos
tipos de objetos corporativos foram adicionados, com a finalidade complementar o
processo de venda, considerando a utilização de recompensas e novas formas de
relacionamento com o consumidor. Além disso, novas políticas foram definidas, com
o intuito de fiscalizar as regras e condições associadas com o processo de venda,
gerando um maior volume de recursos e complexidade para o novo sistema.
Apesar da primeira versão da arquitetura possuir mecanismos suficientemente
capazes de viabilizar a implementação de um software de comércio eletrônico, ela
não possui mecanismos específicos para trabalhar com a retenção de clientes, o que
acaba por minimizar sua eficiência quando comparada com a nova versão.
Além disso, ao avaliar o ponto de vista da informação depois de adicionar os
novos tipos de objetivos corporativos, políticas, e também, considerando a adoção
da motivação extrínseca e da gamification externa, expandiu-se o universo das
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informações existentes no sistema, elevando o esforço necessário para prover uma
visão homogênea e consistente desses dados entre as diferentes partes
interessadas no projeto.
No ponto de vista da computação realizou-se uma avaliação do processo de
venda praticado pela empresa, para melhor compreensão de seu fluxo e com o
intuito de visualizar os locais onde a retenção do consumidor pudesse ser
trabalhada. Como resultado, foi possível adequar o modelo de interação sistêmico,
utilizando-se de elementos que pudessem influenciar o comportamento do
consumidor durante a compra, buscando motivá-lo na realização de ações que são
de interesse da empresa.
Ainda no ponto de vista da computação, definiram-se respostas sistêmicas,
capazes de incentivar o consumidor nos casos em que a compra for concluída, na
forma de benefícios que podem ser utilizados em uma compra futura, e também,
para os casos de desistência, onde a compra não foi concluída, preservando as
recompensas conquistadas ao longo de sua navegação, para posterior utilização,
motivando o retorno do cliente ao site da loja. Entretanto, essas novas respostas
sistêmicas, apesar de enriquecer o processo de venda, são responsáveis por elevar
sua complexidade.
Para o ponto de vista da engenharia, com o propósito de trabalhar com a
retenção do consumidor, adotou-se, com base na revisão bibliográfica realizada
nesta pesquisa, as seguintes táticas: conquistar o consumidor, preservar o
consumidor e estender a relação com o consumidor, sendo que para cada uma das
novas táticas foram selecionados mecanismos arquiteturais, responsáveis por
operacionalizá-las.
Ao considerar os novos objetos corporativos e os novos mecanismos
arquiteturais, amplia-se o quadro de funcionalidades sistêmicas associadas com o
software de vendas, tornando-o capaz de prover um maior conjunto de recursos,
responsáveis por satisfazer a estratégia de negócio da empresa. No entanto, para os
novos mecanismos referenciados, deve-se provisionar novos requisitos não
funcionais e atributos de qualidade relacionados, o que diretamente eleva a
complexidade e o risco associado com novo projeto arquitetural.
Ainda, para cada mecanismo referenciado foram selecionadas dinâmicas,
mecânicas e componentes, com a finalidade de demonstrar como a gamification
pode ser utilizada para viabilizar a implementação desses mecanismos. Porém,
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embora a gamification tenha um conjunto abrangente de elementos que possam ser
utilizados para trabalhar com a motivação e o engajamento do consumidor, para que
ela consiga ser aplicada adequadamente, é preciso avaliar os diferentes tipos de
usuários e seus possíveis comportamentos realizados em um ambiente de compra,
além de ser necessário entender a motivação e a forma de aplicação desses
elementos, o que resulta em um maior de tempo planejamento do software.
Ademais, são adicionados novos componentes na arquitetura do software, elevando
sua complexidade relacionada com a elaboração, implementação e manutenção.
Além disso, por ser uma prática relativamente nova e haver a escassez de
métodos para implementá-la (HAMARI, KOIVISTO e SARSA, 2014), recomenda-se
aplicar a gamification, implementando também, mecanismos que facilitem sua
análise e mostrem sua eficácia, como é o caso da monitoração (HANSUN, 2012), o
que resulta no acréscimo de funcionalidades que precisam ser tratadas pela
arquitetura do software, e consequentemente, pode significar um maior investimento
no projeto, de aspecto temporal e financeiro.
Com relação ao ponto de vista da tecnologia, embora esta pesquisa tenha
citado que não será necessário utilizar novos recursos tecnológicos para
operacionalizar a nova versão do software de vendas, mesmo assim, ele possuirá
um maior conjunto de funcionalidades, o que diretamente eleva sua complexidade.
Por fim, aplicar gamification em um sistema para comércio eletrônico pode
produzir resultados positivos, no entanto, é preciso avaliar os objetivos de negócio
da empresa e o contexto de operação desse sistema, assim como foi feito nessa
pesquisa. Caso contrário, ao tentar fazer uso de estratégias que são positivas para
outras empresas sem antes compreender os objetivos de negócio e o contexto de
operação do sistema, existe o risco arquitetural de utilizar-se de táticas e
mecanismos inadequados.

4.8 Conclusão da Seção
Esta seção demonstrou quais foram os novos mecanismos incorporados na
arquitetura do software de vendas responsáveis por atender as táticas de retenção
do consumidor, a personalização e a monitoração, além de apresentar uma forma
sistematizada para realizar a seleção desses mecanismos.
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A partir da seleção dos novos mecanismos arquiteturais, foi realizada a
identificação dos elementos referenciados pela gamification mais indicados para
materializá-los no software de vendas. Após identificar e incorporar esses novos
elementos na arquitetura, a motivação que levou a escolha de cada um deles foi
apresentada.
Com o propósito de mostrar o resultado do trabalho e expor os pontos positivos
e negativos identificados ao longo da pesquisa, a seção apresentou a análise dos
resultados obtidos e também, fez um comparativo entre as duas arquiteturas,
revelando que o uso da gamification pode trazer resultados satisfatórios. Também
salientou a importância de se estabelecer o entendimento do processo e do contexto
de venda, além de ressaltar a elevação do custo e esforço, necessários para
alcançar os resultados esperados, relacionados com a retenção do consumidor.

5

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Motivado pela utilização das dinâmicas e mecânicas aplicadas na elaboração

de jogos em um sistema de software corporativo, buscando ampliar o interesse e o
engajamento de seus usuários, e também, pelo crescimento do comércio eletrônico
e pelas oportunidades a serem exploradas nesse tema, o objetivo desse trabalho foi
apresentar uma arquitetura de software para um sistema de comércio eletrônico
utilizando a gamification.
Por meio da revisão bibliográfica foram detalhados conceitos relacionados com
arquitetura de software, comércio eletrônico e gamification.
Ao discorrer sobre arquitetura de software, o trabalho apresentou a importância
de se definir o comportamento e a estrutura de um sistema de vendas, alinhados
com os interesses de negócio e estratégia de trabalho da empresa, logo no início de
seu desenvolvimento.
O trabalho também apresentou conceitos relacionados com as diferentes
modalidades de vendas em um ambiente virtual, detalhou os possíveis tipos de
comportamento do consumidor, além de apresentar os estágios existentes em um
processo de fidelização. Ademais, discorreu sobre gamification e seus conceitos
relacionados, além de utilizar-se de uma extensa base de trabalhos referenciados ao
longo desta pesquisa.
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5.1 Objetivo Atingido
Os estudos apresentados permitiram entender e identificar os diferentes
elementos referenciados pela gamification que podem ser utilizados para motivar e
influenciar o comportamento do consumidor, e também, como eles podem ser
incorporados em uma arquitetura de software utilizando técnicas arquiteturais.
Como forma de ilustrar os passos executados ao longo da definição de uma
arquitetura de software e como ela pode ser complementada com a aplicação da
gamification, adotou-se nesta pesquisa uma abordagem evolucionária, partindo da
definição de um baseline arquitetural, contendo os requisitos mínimos para um
sistema de comércio eletrônico, conforme apresentado na seção 3, e logo em
seguida, definida uma nova abordagem arquitetural utilizando gamification,
contemplando as novas táticas e mecanismos arquiteturais, e também as dinâmicas,
mecânicas e componentes selecionados, descritos ao longo da seção 4.
Como resultado, pode-se afirmar que a nova versão de arquitetura do software
de vendas foi caracterizada pela introdução de novos mecanismos, responsáveis por
trabalhar com a retenção de clientes, satisfazendo os interesses de negócio da
empresa estudada. Dessa forma, o trabalho atingiu seu objetivo, considerando o
escopo e a proposta dessa pesquisa.

5.2 Trabalhos Futuros
Como sugestão para novos estudos, recomenda-se aplicar a abordagem
arquitetural sugerida em outras empresas, para que essa arquitetura possa ser
melhorada e adaptada.
Além disso, sugere-se aplicá-la em outros segmentos de mercado, com a
finalidade de avaliar sua eficiência e adaptá-la aos diferentes contextos de negócio.
Por fim, ao longo desse trabalho mencionou-se a importância da monitoração a
respeito da eficácia da gamification, salientando que o comportamento do usuário e
o contexto de utilização do sistema podem sofrer alterações, reduzindo ou até
mesmo eliminando sua eficácia. Assim, também se propõe a realização de novos
estudos sobre ajustes no comportamento do sistema em tempo real.
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