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Resumo 

O surgimento de um novo aplicativo que usa a realidade aumentada vem se tornando 

um modo de varejistas aumentarem o trânsito de clientes em suas lojas. A proposta 

desta pesquisa é identificar o impacto dessa tecnologia no faturamento do comércio 

varejista, uma vez que o jogo possibilita utilizar “iscas” de pokémon, atraindo clientes 

para caçá-los próximos ao seu comércio. Indiretamente o trânsito de clientes tem 

potencial para gerar vendas espontâneas. Com isso, o aplicativo criou oportunidades de 

negócios em áreas totalmente alheias ao mercado de games. 

 
Introdução 

Pela primeira vez um novo jogo virtual repercute no mundo real, não pelo uso da 

realidade aumentada, tecnologia que vincula a câmera do celular a cenários do próprio 

game, como também possibilita energizar o comércio varejista em proporções globais, 

assim como o game.  

Além do mais, não se trata de um jogo em que se joga parado ou dentro de um local 

específico, a ideia é o oposto, para conquistar mais pokémons é preciso que o jogador 

se movimente literalmente, e vá atrás das criaturas para capturá-las. Neste contexto, os 

varejistas incluem iscas de pokémons para atrair jogadores ao seu comércio. 

E pensando nessa movimentação maciça de jogadores, vários empresários com visão 

de negócio estão sabendo aproveitar o momento e lucrar com as oportunidades que o 

jogo está trazendo, como áreas de serviços, onde empresas estão criando passeios 

turísticos para levar os usuários a caçar os pokémons. 

 
Objetivo 

Avaliar os efeitos do jogo Pokémon GO no faturamento do mercado varejista, a partir 

das estratégias dos comerciantes em atrair clientela. 

 
Metodologia 

Buscar estudos publicados na área de inovação/tecnologia e seu impacto no comércio 

para embasar a teoria. Associar as principais ideias utilizadas até o momento e seu 

respectivo impacto, trazendo números disponibilizados em revistas, sites e periódicos, 



pois trata-se de um evento que estamos vivendo, e notícias estão sendo geradas e 

atualizadas a todo momento. 

Também será criado um questionário e aplicado numa amostra relevante estatística, 

com o objetivo de mensurar o aumento de consumidores no local e consequentemente 

do faturamento, objetivo fim deste trabalho. 

 
Desenvolvimento 

Desde o dia 05 de julho o mundo está vivendo a repercussão do jogo Pokémon GO, 

como mencionado pela Revista Play Games (2016) o aplicativo ultrapassou a marca de 

15 milhões de downloads em menos de 10 dias, tornando-se uma febre mundial. 

O jogo utiliza a realidade aumentada para interagir com os usuários. Segundo Kirner e 

Tori (2006, p.22 apud SILVA e MARCHI, 2015 p.35), a realidade aumentada mantém o 

usuário no seu ambiente físico e transporta o ambiente virtual para o espaço do 

usuário, permitindo a interação com o mundo virtual, de maneira mais natural e sem a 

necessidade de treinamento ou adaptação. 

Não se trata de uma tecnologia que está sendo apresentada somente agora, mas o 

casamento com um bom marketing e um jogo conhecido mundialmente resultou em um 

fenômeno jamais visto no mundo dos jogos, em poucos dias já se tornou o jogo mobile 

mais popular de toda a história dos Estados Unidos e também com mais usuários que o 

Twitter, segundo o site oficial da Redbull. Já nas primeiras semanas após o lançamento 

do jogo, a Nintendo alcançou 23 bilhões de dólares pela valorização de suas ações. 

Mas além desses números de proporções globais, muitos varejistas estão aproveitando 

e conseguindo lucrar com essa inovação, encontrando uma oportunidade de divulgar e 

expandir seus negócios, sendo esses negócios os mais variados.  

Como no jogo tem a possibilidade de comprar “iscas” para atrair pokémons, vários 

estabelecimentos estão comprando para atrair as criaturas e juntamente com elas 

surgem vários clientes para caçá-las. Tem empresas já enviando formulário solicitando 

ser Ginásios ou PokeStop, locais que atraem ainda mais pessoas, onde os usuários se 

reúnem para participar de competições ou coletar PokéBolas gratuitamente. Além 

dessas situações, todos os dias surgem novas ideias utilizando o jogo como “moeda de 

valor”, ou seja, onde através dele são oferecidos novos serviços e promoções, e com 

isso movimentando o mercado. 



Resultados Preliminares 

A mídia reconhece que existe acúmulo de jogadores nos locais públicos onde existem 

os pokestops e as iscas. O McDonalds celebrou um contrato nos EUA com a Nintendo 

com o intuito de atrair clientes para os seus restaurantes. 
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