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RESUMO

O trabalho aborda a utilização do jogo mobile Pokémon Go como estratégia de marketing pelas empresas para engajar e atrair clientes. O jogo 
consiste na necessidade de se locomover com o smartphone pela cidade em busca de capturar os “bichinhos” virtuais utilizando a tecnologia de 
realidade aumentada. Nessa jornada, os jogadores passam por diversos pontos estratégicos graças ao sistema de geolocalização, no qual o mapa 
sinaliza os lugares com maiores aglomerações de Pokémon para serem capturados. Com isso, as marcas são capazes de criar estratégias para 
atrair esses jogadores que podem ser possíveis consumidores para sua loja física, criando eventos, utilizando itens e outros recursos que o próprio 
jogo oferece que ajudam a atrair Pokémon e aumentar o fluxo de pessoas em um determinado local. O trabalho foi dividido em três etapas: a 
apresentação do Pokémon e o fenômeno e popularização desse produto; o jogo mobile Pokémon Go e suas tecnologias; a utilização do jogo pelas 
empresas como estratégia de marketing, apresentando alguns estudos de caso de sucesso com esse recurso. Pokémon Go, conseguiu
potencializar e acelerar um processo de inovação tecnológica, de fato é muito mais do que apenas um jogo de celular. É um produto que 
sobressai apenas a atividade lúdica e de entretenimento, é uma ferramenta social e mercadológica que as empresas necessitam de olhar de outra 
maneira. A maneira que as empresas exploram o Pokémon deve ser observada. É necessário entender a toda a lógica do Pokémon, como 
funciona a filosofia e a mecânica do enredo original e utilizar isso ao seu favor, antes mesmo de utilizar o jogo mobile. Após isso, entender e 
analisar no jogo, possibilidades exploratórias de atrair jogadores para o estabelecimento, quais itens e recursos do jogo são necessários adquirir 
para alavancar as vendas e criar movimento para fidelizar clientes. Pokémon Go foi apenas um exemplo de um jogo de sucesso que sobressai ao 
universo de entretenimento. Pode-se afirmar que os jogos são ferramentas atuais para atrair novos consumidores. É um produto com maior 
poder de interação social e marketing estratégico que pode-se ver nos dias atuais. É uma lição para outros aplicativos de jogos no futuro.
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