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RESUMO
A experiência de uso, a qualidade do produto e a confiança na instituição são
fatores críticos de sucesso no uso de serviços em e-gov. A avaliação de usabilidade
e a análise da interação do usuário em e-gov ocorre geralmente de forma pontual e
limitada a poucos usuários. Uma maneira de fornecer um retorno imediato ao
usuário e obter estatísticas de uso de um serviço de forma continuada é a utilização
da técnica conhecida como gamification. Esta técnica visa estimular a participação
do usuário e já é utilizada em contextos da educação, saúde e em negócios. Este
trabalho propõe um método de aplicação de gamification em e-gov de acordo com
os diferentes perfis de usuários de ambientes virtuais. Para isso, foi realizada uma
revisão da literatura em experimentos e estudos de caso em contextos similares. A
partir disto, foram levantados fatores que motivam o cidadão no acesso a serviços
do governo, para elaborar um experimento com o uso de gamification, que se
adeque ao perfil de usuário pesquisado no contexto de disseminação de informação
em e-gov. O experimento foi realizado para avaliar a eficácia da técnica em manter o
usuário engajado no uso da ferramenta desenvolvida, analisando a frequência,
tempo de uso e quantidade de tarefas executadas. Com os resultados deste
experimento, foi possível concluir se o uso de gamification foi eficaz como forma de
sustentar a continuidade de uso de serviços em e-gov na área de educação, e
contribuir para a experiência de uso do cidadão.
Palavras-chave: gamification; e-gov; experiência de uso.

ABSTRACT
Gamification applied on education inside e-gov: a case study
User experience, product quality an company trust are critical success factors
on using e-gov services. Usability analysis and interaction analysis on e-gov usually
occurs in a timely manner and limited to a few users. One way to deliver immediate
feedback to users and get service use statistics is using gamification. Such technique
aims to engage user participation and is already used on educational, health and
business scenarios. This research proposes a method to apply gamification on e-gov
according to virtual environments user profiles. In this research was also studied
related literature and other case sudies. Also it was analyzed factors that help
engaging citizen on accessing govenment services to design the use case driven to
brazilian citizens exploring educational context. The case study was design to
evaluate gamification effectivenes on engaging users on using the developed tool,
observing variables as number of tasks executed and frequency of use. After
analyzing the results this study concludes that using gamification was effective on
maintain users connected on e-gov services inside educational area.
Keywords: gamification; e-gov; user experience.
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1 INTRODUÇÃO
O aumento no acesso à internet por pessoas com 18 anos ou mais (70% em
2011 contra 59,7% em 2008), conforme pesquisa nacional de amostras a domicílio –
PNAD (BRASIL, 2014a) impulsiona a demanda por serviços online tanto por
instituições privadas como públicas. O fornecimento de serviços online pelo setor
público

é

conhecido

pelos

termos

governo

eletrônico,

e-government

ou,

simplesmente e-gov.
O e-gov já é uma realidade entre países da Europa, Ásia e América do Norte
desde meados da década de 1990 (CAMPOS; MARQUES, 2007)(SANG;XIN; TRIMI,
2005) e no Brasil tem início no ano 2000 (BRASIL, 2014b).
O uso do e-gov visa atender à demanda crescente de usuários online,
permitindo sua implantação de forma incremental (SALHOFER; FERBAS, 2005).
A última pesquisa sobre o uso da internet no Brasil, TIC Domicílios, realizada
pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da
Informação (CETIC.br) vinculado ao Comitê Gestor de Informática no Brasil (CGI.br),
estima que 48,4 milhões de brasileiros de 16 anos ou mais sejam usuários de algum
dos serviços do governo eletrônico (BRASIL, 2014c, p. 181).
O e-gov no Brasil vem sendo utilizado basicamente para obtenção de
documentos, pagamento de impostos e taxas, assistência social, justiça e trânsito, e
para educação e trabalho, conforme estudo realizado por Araújo (2013). A pesquisa
TIC Domicílios (BRASIL, 2014c) aponta como as atividades mais procuradas pelos
cidadãos, a consulta de cadastro de pessoa física (27%), seguida da busca de
informações sobre serviços públicos de educação (25%) e a realização de
pagamento de impostos, multas ou taxas (21%).
No entanto, uma parcela considerável dos cidadãos brasileiros que tem acesso
à internet (63%) não utiliza serviços do governo, citando como motivos, a
preocupação com a segurança de seus dados, dificuldade de encontrar os serviços
e a falta de retorno às suas solicitações, conforme dados da última pesquisa TIC
Domicílios (BRASIL, 2014c, p. 518 - 520).
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Outro fator que impacta o uso e a continuidade do uso de serviços de e-gov é a
percepção de utilidade por usuários que precisam de tais serviços, conforme aponta
a pesquisa realizada por Jiang e Ji (2014).
O contexto de uso e as competências do usuário também são relevantes para
o aumento no uso de serviços de e-gov. A análise realizada por Araújo (2013)
conclui que o local de acesso residencial em conjunto com as competências de uso
de tecnologia como, por exemplo, acesso a e-banking, influenciam positivamente no
aumento de utilização de serviços de e-gov, e sugere políticas de incentivo ao
acesso individual para ampliar o acesso ao e-gov.
A partir destes fatores, surge a questão de como engajar os cidadãos no uso
constante de serviços de e-gov, além de fornecer um retorno contínuo sobre suas
interações com as aplicações desenvolvidas e permitir a avaliação da qualidade e
relevância dos serviços prestados.
Já existem abordagens que utilizam sistemas de recompensas como forma de
incentivar a participação dos cidadãos, melhorar o retorno do governo ao cidadão e
permitir que o usuário avalie a qualidade da informação disponibilizada pelo
governo, conforme estudos realizados por Bista et al. (2012) e Crowley et al. (2012).
O uso de sistemas de recompensas vem se consolidando em áreas como
educação (BRASIL, 2014d)(ERENLI, 2012)(DUBOIS; TAMBURRELLI, 2013),
indústria (KORN, 2012) e serviços (RODRIGUES; COSTA; OLIVEIRA, 2013) como
forma de incentivar o aprendizado, aumentar a produtividade e como forma de
engajar o usuário no uso constante de aplicações.
No contexto do governo, o trabalho realizado por Bista et al. (2012) aplica,
como sistema de recompensa, elementos de jogos eletrônicos para estimular a
participação de cidadãos e aumentar a contribuição em comunidades virtuais do
governo.
Segundo Deterding et al. (2011), o uso de elementos de projeto de jogos
eletrônicos em contextos que não têm relação com jogos é conhecido pelo termo
Gamification.
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Para Hamari e Sarsa (2014), a técnica de Gamification vem sendo usada para
motivar os usuários, ampliar a atividade do usuário em contextos específicos,
permitir a interação social entre diversos usuários e para aumentar a produtividade
em tarefas.
O experimento realizado por Bista et al. (2012) conclui que o uso de
gamification aumentou a contribuição na comunidade virtual e permitiu o
monitoramento das ações dos usuários por meio das insígnias e pontos
conquistados. No entanto, o experimento tem foco no aspecto de monitoramento,
citando a necessidade de realizar novos estudos que comprovem a eficácia do uso
da técnica para trazer novos membros e mantê-los conectados e motivados.
Para melhorar a percepção de utilidade dos serviços do governo, a análise
realizada por Crowley et al. (2012) discorre sobre o estado da arte de aplicações que
permitem a um grupo de pessoas realizar denúncias de problemas sociais e que
afetam a vida do usuário, permitindo também a avaliação do retorno destas
denúncias. O autor cita exemplos de aplicativos governamentais como FixMyStreet,
SeeClickFix e FixMyArea, que exploram o contexto de uso móvel para extrair dados
mais precisos das denúncias realizadas nos governos locais, com o acréscimo de
dados como imagem e geolocalização. Apesar de o autor propor um arcabouço para
utilizar gamification nestas aplicações, o mesmo não realiza experimentos que
comprovem sua eficácia.
A proposta de uso de gamification de Fadel et al (2014) em cenários educativos
discorre sobre a possibilidade de uso de questionários que combinados com
elementos de jogos, estimulam a participação do aluno. O autor apresenta protótipos
de aplicações gamificadas, porém não cita experimentos que comprovem a melhoria
da participação do aluno.
O mapeamento realizado por Borges et al. (2014) sobre os artigos relacionados
ao tema gamification, mostra uma visão geral do uso de gamification em artigos que
abordam formas de incentivar a socialização, o aprimoramento de habilidades e
mudanças comportamentais.
Uma grande parte dos artigos explora o uso da técnica como forma de engajar
o usuário e como forma de melhorar o aprendizado, conforme figura a seguir.
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Figura 1 - Mapeamento de artigos de gamification.

Fonte: Adaptado de Borges et al. (2014)

Portanto, cabe ainda uma análise sobre o uso da técnica de gamification no
contexto de governo eletrônico, como um recurso para engajar os usuários a
utilizarem com maior frequência as aplicações desenvolvidas, aumentar a
participação do usuário e fornecer feedback constante a cada interação realizada.

1.1. Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor um método para a utilização de elementos
de jogos eletrônicos como fatores motivacionais no acesso às informações
produzidas pelo governo e engajar os usuários no uso destes serviços, utilizando a
técnica conhecida como gamification.
Desta forma, esta pesquisa se insere em cenários onde os serviços de e-gov
têm ênfase na disponibilização de informação ao cidadão e que permitam uma
interação bidirecional. Pretende-se identificar quais elementos de gamification se
aplicam especificamente às atividades de aprendizado e avaliação de conteúdo por
parte do cidadão. Para isso, serão desenvolvidas duas versões de um aplicativo
móvel, uma com elementos de gamification e outra sem tais elementos, priorizando
o acesso individual, para coletar estatísticas de acesso e avaliar o material
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disponibilizado. Estes aplicativos foram distribuídos a dois grupos de usuários, de
forma a comparar as versões gamificada e não gamificada. Assim, pretende-se
comparar variáveis como tarefas realizadas nas duas versões utilizadas e verificar
se há benefícios no uso do gamification.
Este experimento tem o intuito de contribuir para avaliar a eficiência dos
elementos de gamification no engajamento dos usuários ao usar o aplicativo e
avaliar os serviços do governo na área de educação, utilizando e estendendo o
modelo de projeto de aplicações com uso de gamification proposto por Bista et al.
(2012).

1.2. Contribuições
A aplicação de gamification em e-gov vem sendo realizada em situações em
que há interação direta do cidadão, e como forma de monitoramento das ações do
usuário conforme citado por Bista et al. (2012). No entanto, há poucos estudos
empíricos que comprovem a eficácia da técnica, conforme apontado por Hamari e
Sarsa (2014).
Os resultados deste trabalho poderão ser utilizados para projetos de novas
aplicações gamificadas, expandindo os mecanismos básicos de gamification como
pontos e insígnias. Com a conclusão deste estudo, serão fornecidos dados
qualitativos sobre o uso de gamification para as seguintes situações:


Feedback contínuo ao usuário;



Monitoramento das ações do usuário;



Avaliação de conteúdo;



Engajamento do usuário e motivação extrínseca.
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1.3. Método de Trabalho
Esta pesquisa será conduzida em cinco etapas, descritas a seguir:


Revisão bibliográfica

Nesta etapa, serão conceituados os termos e-gov, fatores motivacionais e
gamification, e levantados trabalhos relacionados no uso de sistemas de
recompensas no governo.
A última pesquisa TIC Domicílios (2013) demonstra os principais interesses dos
cidadãos nos serviços de e-gov no Brasil, as queixas dos cidadãos, assim como
define as características socioeconômicas destes usuários. Com base nesta
pesquisa, pode-se definir o escopo e necessidades dos usuários.
O trabalho realizado por Araújo (2013) contribui para o entendimento dos
principais fatores que influenciam o uso de e-gov no Brasil e seus cenários de uso.
Com base no trabalho realizado por Bista et al. (2012), pode-se definir um
modelo de aplicação de gamification no contexto de governo, que permite adaptação
para outros contextos que façam o uso de gamification, como o contexto de
educação. A análise realizada por Crowley et al. (2012) sugere o uso de elementos e
mecanismos de gamification para avaliação de serviços, e que podem ser
reaproveitados para estimular a participação dos cidadãos.
O trabalho de Borges et al.(2014) faz uma análise quantitativa sobre os artigos
que citam o termo gamification e em quais situações e para quais objetivos a técnica
é utilizada. O estudo feito por Hamari e Sarsa (2014) analisa as dificuldades de obter
resultados concretos sobre a eficácia do uso de gamification. Estes artigos servem
para analisar o estado da arte do uso de gamification.
Os trabalhos de Schell (2008), Ferro, Walz e Greuter (2013) e Zichermann e
Cunningham (2011) contribuem para elencar os mecanismos e elementos de
gamification que podem ser utilizados. As pesquisas citam a análise realizada por
Bartle (1996) para classificar os tipos de perfis de usuários em um ambiente virtual.
O estudo de padrões de projeto de interface de Janeiro et al. (2010) contribui
para o desenvolvimento de interfaces já previamente testadas e a proposição de
novos padrões.
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Para garantir a qualidade das duas versões desenvolvidas do aplicativo, foram
pesquisadas métodos de inspeção de interfaces. Os métodos de Nielsen (1993) e
Inostroza (2013) contribuem para avaliar as interfaces antes de realizar o
experimento.
Com base nestes estudos, é possível compreender os elementos e mecanismos
de gamification, identificar mecanismos de gamification para estimular a participação
do usuário, de forma que possam ser selecionados de acordo com o perfil e
necessidades do usuário. Também são apresentados exemplos de aplicações
móveis que já utilizam os mecanismos de gamification citados ao longo da seção.
A partir destes estudos, é necessário definir e selecionar os elementos e
mecanismos para o experimento.


Levantamento e Análise de Requisitos.

De acordo com o modelo de projeto de aplicações com gamification proposto por
Bista et al. (2012), serão definidos contextos e ações dentro de um aplicativo
educacional. Após a definição das atividades que o usuário terá, serão selecionados
diversos mecanismos de gamification que atendam às diferentes personalidades
citadas por Ferro, Walz e Greuter (2013). Desta forma expande-se o modelo
proposto por Bista et al.(2012) na medida em que se adotam novos mecanismos de
gamification e cria-se um método para utilização de mecanismos de gamification
para diferentes perfis de usuários em ambientes virtuais. O levantamento leva em
consideração os estágios 2 e 3 de e-gov no contexto de educação, contexto este
relacionado como de interesse amplo dos usuários brasileiros conforme última
pesquisa da CETIC (2013).


Projeto e Desenvolvimento.

A partir das tarefas que o aplicativo fornece e, dos mecanismos de gamification
definidos no levantamento e análise de requisitos, define-se a arquitetura da
aplicação a ser desenvolvida. Também são exibidos os protótipos de tela utilizando
padrões de projeto de interface existentes e são sugeridos padrões exclusivos de
aplicações gamificadas. Após o desenvolvimento do aplicativo, foi realizada a
avaliação heurística de usabilidade de maneira a identificar problemas comuns de
usabilidade que pudessem comprometer a realização do experimento.
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Experimento.

Avaliar as tarefas executadas por dois grupos de usuários inseridos no mesmo
contexto educacional, sendo um grupo portador da versão gamificada do aplicativo
desenvolvido nesta pesquisa e, o outro grupo portador da versão não gamificada. Os
dados são quantificados e comparados analisando-se os registros de banco de
dados, de maneira a observar o comportamento dos usuários e verificar a eficácia
da técnica de gamification. Para utilizar o aplicativo, foi aplicado um questionário
para identificar o perfil demográfico e de educação do usuário e após o período de
testes, foi aplicado um questionário pós-experimento para analisar a percepção dos
usuários em relação ao aplicativo utilizado por cada grupo.


Análise dos resultados.

Coletar e comparar os dados do estudo de caso e do questionário aplicado, para
comprovar ou não a eficiência no uso de gamification no engajamento dos usuários
no contexto de e-gov na área de educação. Analisar a viabilidade de aplicação do
método proposto baseado nas pesquisas de Bista et al. (2012) e Ferro, Walz e
Greuter (2013) implementado nesta pesquisa.
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1.4. Organização do Trabalho
Este trabalho foi organizado em sete seções conforme descritas a seguir.
A seção 2, Revisão Bibliográfica, conceitua e-gov, apresentando fatores que
motivam o usuário a utilizar serviços do governo e as necessidades de cada perfil de
usuário em ambientes virtuais. Também são analisados trabalhos relacionados que
utilizam gamification nos setores privados e público, para entender quais
mecanismos utilizar e definir um método que possa ser utilizado para aplicações
gamificadas.
A seção 3, Levantamento e Análise de Requisitos, identifica perfis dos
usuários do aplicativo de acordo com os tipos de perfis de usuários de ambientes
virtuais proposto por Bartle (1996). Em seguida, utiliza o método proposto nesta
pesquisa e adaptado por Bista et al. (2012) e Ferro, Walz e Greuter (2013) para
identificar contextos de uso e ações dentro da aplicação desenvolvida e selecionar
mecanismos de gamification que se enquadram aos perfis identificados e ações
previstas na aplicação.
A seção 4, Projeto e Desenvolvimento, mostra a arquitetura de software e
hardware proposta para o aplicativo, os protótipos de tela de acordo com as tarefas
disponíveis ao usuário. Após o desenvolvimento, o aplicativo passou por avaliação
de usabilidade e foi disponibilizado para os usuários participantes do experimento.
A seção 5, Experimento, realiza a implantação da aplicação em ambiente real
para coletar dados dos usuários e observar seu comportamento ao longo de um
determinado período de tempo por meio de registros de banco de dados. Os dados
coletados são analisados no passo seguinte junto com o questionário de cadastro
presente no próprio aplicativo. Após o uso do aplicativo, os usuários serão
convidados a preencher um novo questionário, informando sua percepção sobre o
aplicativo.
A seção 6, Análise dos Resultados, avalia os dados coletados do
experimento e dos questionários aplicados para observar se o uso de gamification
no contexto de e-gov é eficiente em manter os usuários motivados a continuar
utilizando o aplicativo.
A seção 7, Conclusões, apresenta os resultados da pesquisa, analisando as
contribuições obtidas e sugestões para futuros trabalhos.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Esta seção apresenta conceitos de e-gov e a participação do cidadão nos
serviços de e-gov, analisando quais são os fatores motivadores de acesso a e-gov e
quais são as principais áreas de interesses dos usuários ao acessar serviços do
governo. São analisados fatores como experiência de uso, sistemas de
recompensas e também trabalhos relacionados que se utilizam destes sistemas de
recompensas como, por exemplo, gamification, para motivar e engajar os usuários.
Com base nestas experiências, serão categorizados os elementos, mecanismos e
cenários de uso de gamification, que se adequem ao contexto de governo eletrônico
para posterior aplicação no experimento e avaliação de sua eficácia.
2.1. Governo Eletrônico
Com o intuito de compreender os limites de aplicação da técnica proposta
dentro do governo eletrônico (e-gov), é preciso conceituar o que é governo
eletrônico e o nível de maturidade em que se encontra o governo brasileiro.
O e-gov pode ser definido como:
“Utilização das modernas tecnologias de informação e comunicação
(TICs) para democratizar o acesso à informação, ampliar discussões
e dinamizar a prestação de serviços públicos com foco na eficiência
e efetividade das funções governamentais. (BRASIL, 2014b).”

Sua implantação é realizada por estágios, de acordo com a cultura
organizacional da instituição de governo.
Existem modelos que categorizam os estágios de e-gov em quatro fases (LAU
et al., 2008; LAYNE; LEE, 2001). No modelo de Layne e Lee (2001), o primeiro
estágio é chamado de catalogação, no qual são desenvolvidos websites puramente
informacionais. Neste estágio, existe uma comunicação unidirecional entre o
governo e o cidadão. O segundo estágio é transacional, no qual as agências
governamentais fornecem uma forma de comunicação bidirecional, normalmente por
meio de formulários eletrônicos. O terceiro estágio trata da integração entre
agências governamentais, que atuam em áreas correlatas e compartilham
informações e bases de dados. No último estágio, ocorre uma integração horizontal,
em que agências governamentais de uma mesma área, utilizam um mesmo sistema
interno e disponibilizam as informações por meio de um único portal de serviços,

21

sem que o cidadão perceba que na realidade acessa serviços de dois ou mais
órgãos governamentais.
No modelo de Lau et al. (2008), os estágios são definidos da seguinte forma: o
primeiro estágio trata da disseminação da informação. O segundo estágio trata da
distribuição

de

formulários

para

download

pelo

cidadão

para

posterior

encaminhamento ao órgão governamental. No terceiro estágio é possível iniciar a
solicitação por meio eletrônico, através de formulários online. No último estágio,
chamado de transacional, o cidadão inicia e termina sua solicitação de forma
totalmente eletrônica.
Uma definição similar pode ser observada no modelo utilizado pela
Organização das Nações Unidades (ONU). A ONU realiza pesquisas globais sobre
e-gov com seus países membros, com ênfase na interação entre o Governo e o
Cidadão (G2C). Para isto, utiliza também quatro estágios para analisar, classificar e
comparar o desenvolvimento de serviços de informação online destes governos.
Tais estágios estão detalhados no Quadro 2 a seguir.
Quadro 1 - Estágios de maturidade de e-gov

Estágio

Descrição

Estágio 1 – Serviços de Os websites do governo disponibilizam informações
Informação emergentes

sobre

políticas

públicas,

governança,

leis,

regulamentos assim como documentação relevante
aos

serviços

prestados.

Basicamente

utilizam

comunicação unilateral (Governo com o cidadão).
O Cidadão consegue obter informação sobre as
novidades nos ministérios e no governo nacional e
utilizam os links para alcançar as informações.
Estágio 2 – Serviços de O website do governo usa meios de comunicação
Informação Aprimorados

com o cidadão de forma unilateral ou bidirecional
(Cidadão com o Governo) com o uso de formulários
eletrônicos ou aplicações.

Exemplo: Uso de

recursos multimídia como áudio e vídeo.
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Estágio

3

–

transacionais

Serviços Os

websites

do

governo

utilizam

formas

de

comunicação bidirecional para receber opiniões
sobre políticas públicas, programas, regulações,
entre outros.
Exemplos de uso: autenticação eletrônica, votação
online,

download

e

upload

de

formulários

e

pagamentos online.
Estágio

4

Conectados

–

Serviços Os serviços oferecidos pelo website estão integrados
com outros ministérios ou departamentos de forma
que o cidadão não perceba a diferença dos limites
de cada ministério. Existe a personalização de
serviços de acordo com o tipo de usuário.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em ONU (2012, p.139)

Os modelos de estágio de e-gov servem para analisar a situação do e-gov no
Brasil e definir o escopo de estágios que permitam a implementação de sistemas de
recompensas. Dentre as definições dos estágios de e-gov, foi escolhida para uso
neste trabalho a definição da ONU (2012), por ser utilizada de forma global e aceita
por uma grande gama de países e permitir a comparação do desenvolvimento de egov entre estes países. Os estágios abordados nesta pesquisa abrangem desde o
estágio 1 ao 3, pois nestes estágios, além de oferecer conteúdo ao usuário,
permitem que o cidadão interaja com os serviços oferecidos. Desta forma, há a
possibilidade de incluir um mecanismo de avaliação da qualidade do material
disponibilizado.
Ainda na perspectiva de interação do cidadão com o governo (G2C), surge o
termo e-participation. Segundo Reddick e Norris (2013), e-participation difere-se de
e-gov, pois tem ênfase na participação do cidadão na formulação de políticas
públicas, em debates e fóruns, enquanto o e-gov tem ênfase na disponibilização de
serviços administrativos do governo, de forma online.
Segundo Matheus et al. (2010), e-participation aborda tanto os programas de
governo para promover a participação da sociedade, quanto a disposição do cidadão
em participar nestes programas. O e-participation tem como objetivos:
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“I) Alcançar um público maior para promover a ampla participação da
sociedade. II) Permitir a participação do cidadão por meio de
diferentes aplicações tecnológicas, de acordo com as habilidades
técnicas dos cidadãos. III) Fornecer informação com conteúdo
relevante e em formatos acessíveis; entender o público-alvo para
aprimorar o conteúdo disseminado. IV) Motivar uma parcela mais
ampla da sociedade, com o intuito de aumentar as contribuições e
reflexões, permitindo debates deliberativos.” (MACINTOSH, 2004
apud MATHEUS et al., 2010)

Com os objetivos do e-participation definidos, é possível observar o
alinhamento dos problemas levantados na pesquisa da CETIC (2013), como a
necessidade de atingir uma parcela maior da população (Objetivos I e IV), a
dificuldade de localizar serviços e conteúdo, e a falta de retorno ao cidadão (Objetivo
III).
O estudo feito por Lee e Kim (2014) aborda o tema e-participation para
entender os fatores que levam o cidadão a iniciar esta interação com seu governo. O
autor cita que “O e-participation quando iniciado pelo cidadão, normalmente envolve
um modo de comunicação deliberativo, no qual os cidadãos apreciam uma
comunicação do tipo muitos-a-muitos (many-to-many). Isto implica que os
participantes não apenas se comunicam com os administradores públicos, mas
também observam, fazem comentários nas contribuições de outros usuários, assim
como respondem aos comentários feitos por outros usuários”.
O autor também cita que o e-participation oferece aos cidadãos a oportunidade
de aumentar a visibilidade de suas contribuições, obter reconhecimento e status
dentro e fora de uma comunidade online. Os participantes recebem diferentes
formas de recompensas, incluindo atenção, reconhecimento e apoio dos demais
participantes, somente quando estão engajados ativamente. O autor comprova com
a análise de questionários no governo local da Koréia do Sul ,1°colocado conforme
ranking da ONU (2012), que há aumento nas contribuições dos cidadãos, quando
estes recebem retornos úteis (feedback) do governo, ou observam outros
participantes recebendo tais feedbacks. Neste estudo, também fica exposta a
necessidade de realizar pesquisas para entender os fatores que contribuem na
sustentabilidade da participação do cidadão no e-gov.
A pesquisa de Lee e Kim (2014) serve de base para confirmar que quando há
retorno constante pelas autoridades, há o aumento na intenção de continuidade no
uso de e-gov e consequentemente na satisfação de uso do cidadão.
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A subseção a seguir detalha as condições de e-gov no Brasil e quais serviços o
cidadão tem mais interesse.
2.2. E-gov no Brasil
Conforme a pesquisa sobre o desenvolvimento de governo eletrônico realizada
pela ONU (2012), o Brasil encontra-se na 59° posição de classificação no ranking de
um total de 190 países analisados. O índice utilizado mensura a infraestrutura de
telecomunicações, o capital humano e os serviços disponíveis online (com base nos
estágios de e-gov). O Brasil encontra-se atrás de países da América Latina, como
Argentina, México, Chile, Uruguai e Colômbia.
No estudo realizado sobre as condições de e-gov na América Latina realizado
por Lau et al. (2008), foram analisados websites brasileiros nas esferas regional e
federal. Foi constatado que, no Brasil, a maioria dos websites analisados já realiza a
distribuição de formulários eletrônicos (estágio 2, conforme Quadro 2), sendo que
poucos sites analisados estão implementando o estágio totalmente transacional
(estágio 3 conforme Quadro 2). Um dos problemas apontados pelo autor é a falta de
confiança do usuário em relação aos serviços de e-gov. O autor também cita que
para melhorar a confiança nos serviços, o governo deve tomar medidas para
regulamentar e cobrar metas para a aplicação do e-gov nos órgãos do governo. Lau
et al.(2008) também comentam sobre a necessidade de disponibilizar mecanismos
para que o cidadão forneça respostas aos serviços oferecidos. Estes mecanismos
contribuem para avaliar os serviços prestados e fornecer um retorno ao cidadão,
tendo como consequência a melhoria da confiança do cidadão. Nesta pesquisa,
serão propostos mecanismos para propiciar tal avaliação.
Atualmente, já existem regulamentações para fomentar a adoção e
aprimoramento do governo eletrônico, como a criação do programa de governo
eletrônico no Brasil (DINIZ; BARBOSA, 2009), o portal da transparência (BRASIL,
2014e) e a lei de acesso à informação.
O e-gov no Brasil vem sendo utilizado para obtenção de documentos,
pagamento de impostos e taxas, assistência social (como bolsa família), justiça e
trânsito, e para educação e trabalho, conforme estudo realizado por Araújo (2013).
A pesquisa realizada pela CETIC (2013) demonstra que já é maioria (51%) a
proporção de usuários que possuem acesso à internet. A pesquisa aponta também o
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crescimento de acesso móvel em relação ao acesso por computadores de mesa. Em
2012, 70% dos domicílios brasileiros possuíam computador de mesa e 50%
computador portátil. Em 2013, essas proporções passaram para 63% e 57%,
respectivamente: uma queda de sete pontos percentuais nos computadores de
mesa e aumento entre os portáteis (CETIC, 2014, p.169). Destaque para o aumento
da presença de tablets que passou de 2% em 2011 para 12% em 2013.
Neste trabalho, o acesso móvel é explorado, levando-se em consideração a
tendência de aumento relatada anteriormente e sua facilidade de uso. O acesso
móvel terá como contexto a educação, mais precisamente na distribuição de
material informativo ao cidadão, como livros, normas, regulamentações, cartilhas e
documentos relacionados à natureza do órgão do governo. No entanto cabe
entender ainda quais são os fatores de motivação de uso de um serviço do governo,
e o que pode impactar na experiência de uso do cidadão no contexto de e-gov no
Brasil.
A subseção a seguir aborda os fatores que se relacionam com a experiência de
uso e o que motiva o usuário a desempenhar alguma atividade.
2.3. Experiência de uso e fatores de motivação
Segundo Tokkonen (2013), para entender a experiência de uso na interação do
usuário, deve-se realizar uma abordagem holística, entendendo o contexto de uso,
as emoções do usuário, o que o produto representa, a relação do usuário com o
produto e como o usuário entende o funcionamento do produto, assim como suas
experiências anteriores com o produto.
A experiência de uso também é relacionada a duas perspectivas do produto
com o usuário, o que o produto fornece para atingir os objetivos do usuário e o que o
produto oferece para satisfazer as necessidades do usuário ao longo de sua
interação com o produto ou interface (HASSENZAHL, 2008). A experiência de uso
também se relaciona a como o usuário se sente ao realizar alguma ação, quais são
seus anseios e questões intrínsecas como autoafirmação, sensação de autonomia,
competência ao realizar alguma tarefa, comparação de posição com os demais
usuários ou ampliação de sua rede de relacionamento (HASSENZAHL, 2008).
Para entender as necessidades do usuário, pode-se analisar os fatores que o
levam a realizar alguma atividade de forma espontânea, conforme análise realizada
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por Fadel et al.(2014) e Zichermann e Cunningham (2011), que analisam a
motivação do usuário, categorizando-a em duas vertentes, a motivação intrínseca
e extrínseca. Segundo Fadel et al.(2014), a motivação intrínseca é aquela que o
próprio usuário se envolve em uma atividade por conta própria, pois a própria
atividade já é prazerosa, desafiadora e desperta o interesse do sujeito e oferece a
oportunidade de aprender algo novo ou desenvolver novas habilidades. Já a
motivação extrínseca é aquela que envolve o contexto em que o usuário esta
inserido, onde o usuário tem a necessidade de uma recompensa externa, por
exemplo, reconhecimento social, bens materiais ou demais recompensas.
A subseção a seguir, analisa formas de recompensar o usuário para que o
mesmo permaneça motivado e analisa alguns exemplos no uso destas
recompensas.

2.4. Recompensas virtuais e Gamification
O estudo de Fadel et al.(2014) cita que para manter os usuários engajados em
atividade, a própria atividade precisa ser desafiadora o suficiente para despertar a
motivação intrínseca do usuário.
Além da própria atividade ser desafiadora e prazerosa, também é possível
estimular o usuário em suas necessidades extrínsecas, explorando o contexto em
que o usuário esta inserido.
Para se recompensar o usuário em atividades virtuais, como por exemplo, em
aplicativos móveis, pode-se utilizar elementos visuais, pontos, entre outros,
estabelecendo-se metas e desafios claros ao usuário.
Segundo Alves et al. (2012), o uso de elementos como insígnias e pontos como
forma de recompensar o usuário por desempenhar alguma atividade, tende a criar
experiências positivas. No entanto, conforme comentado por Hamari e Sarsa (2014),
é necessário ter cautela no uso dos elementos utilizados para não criar excesso de
competição, definir tarefas de fácil execução e definir um bom projeto de interface.
O uso de recompensas virtuais para aumentar a permanência em atividades,
habilitar novos cenários ou criar novos desafios vem sendo utilizada há décadas
pela indústria de jogos (FITZ-WALTER; TJONDRONEGORO; WYETH, 2011). Para
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que o usuário permaneça motivado a alcançar seus objetivos, pode-se utilizar
elementos de jogos, como por exemplo, pontos, insígnias, classificações de
liderança, níveis de experiência, conquistas, avatares, entre outros (DETERDING et
al., 2011).
O uso de insígnias por exemplo, recompensa o usuário ao completar uma meta
estipulada, instruindo o usuário sobre quais tipos de atividades estão disponíveis,
contribui para demonstrar as experiências passadas, conquistas e interesses de um
usuário, e exibe tais conquistas de forma visual aos demais membros de um grupo,
servindo como símbolo de status e autoafirmação (ANTIN; CHURCHILL, 2011).
Segundo Deterding et al. (2011), “O uso de elementos de projeto de jogos em
contextos diferentes de jogos” é conhecido pelo termo gamification.
Para Zichermann e Cunningham (2011), gamification tem a seguinte definição:
“Processo de se pensar em jogos e em seus mecanismos e utilizá-los de forma a
engajar usuários a resolverem problemas”.
A pesquisa realizada por Ziesemer, Mueller e Silveira (2013) demonstra que os
usuários que usam aplicações com gamification, são motivados a continuar usando
os aplicativos como um meio para ampliar sua rede de relacionamento, compartilhar
informações, ajudar outros usuários, aprender algo novo e ampliar sua reputação e
reconhecimento entre os demais usuários.
A continuidade de uso ou o consumo frequente de um determinado produto,
aparece juntamente com um termo bastante comum e relacionado a técnica de
gamification, denominado engajamento. Segundo Zichermann e Cunningham
(2011), engajamento é uma conexão entre o consumidor e um produto ou serviço e
pode ser mensurada, por exemplo, de acordo com a frequência, duração e
avaliações realizadas a um produto ou serviço. A palavra fidelidade também é citada
para descrever formas de engajamento.
A pesquisa realizada por Borges et al.(2014) faz um mapeamento do uso de
gamification na área de educação, demonstrando que um dos principais usos é no
engajamento do aluno, seguido pela proposta de melhoria de aprendizado. A
pesquisa concluiu que a maioria dos estudos foca na aplicação de gamification na
educação de nível superior.
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No entanto, cabe ainda analisar algumas das experiências de uso com o
gamification, como implantar um projeto de gamification e quais são seus elementos.
Na subseção a seguir, serão citadas algumas experiências com o uso da
técnica de gamification.
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2.5. Experiências com o uso de Gamification
Segundo O’Donovan, Gain e Marais (2013), um bom projeto de gamification
deve incluir três propriedades básicas: possuir significado especial para o usuário;
permitir que o usuário se inspire a se aperfeiçoar em um tópico e; prover autonomia,
permitindo que o usuário tenha a sensação de livre escolha. Os usuários devem
visualizar seus objetivos claramente e a aplicação deve permitir o acompanhamento
do progresso do usuário.
As empresas que não mostram os objetivos claramente ao usuário tendem a
fracassar na aplicação do gamification, conforme análise feita por Ziesemer, Mueller
e Silveira (2013) do site de relacionamentos Orkut.
O uso de pontuação, combinado com um propósito para a execução das
tarefas, como por exemplo, “Contribuir para a ciência”, produz resultados mais
expressivos e de maior qualidade conforme análise realizada por Mekler et al.
(2013). Os autores concluem que o aumento se dá pelo uso de pontos como uma
forma de retorno contínuo ao usuário, permitindo que o usuário acompanhe o
desempenho de suas atividades.
Esta técnica já é uma realidade em diferentes aplicações como, por exemplo,
em aplicativos móveis como Nike+, Foursquare, Waze e em aplicações
multiplataforma, como o Linkedin e o Twitter. Alguns websites também já passam a
adotar elementos de gamification, como por exemplo, os sites CodeAcademy e
StackOverflow (DETERDING, 2012). O site Codeacademy aplica elementos de
gamification para que o usuário aprenda a programar, percorrendo diferentes níveis
e recebendo conquistas a cada tarefa realizada (HAMARI; SARSA, 2014). Tais
aplicativos exploram a necessidade dos usuários em realizar tarefas e serem
reconhecidos por seus esforços.
Na área de educação, o uso de gamification pode ser observado no trabalho
realizado por O’Donovan, Gain e Marais (2013), onde são citadas experiências no
ensino da disciplina de desenvolvimento de jogos, no qual os elementos de jogos
são usados como recompensas aos alunos e estão diretamente relacionados às
atividades e conceitos da disciplina.
No Brasil, existem exemplos como o Geekie Games (BRASIL, 2014d) que
gamifica uma plataforma de ensino, utilizando-se de pontos, rankings e
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recompensas, para estimular os alunos a se prepararem para o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM).
Também cabe citar a proposta de um ambiente de aprendizagem baseado em
questionamento com conceitos de Gamificação, denominado GAMINQ, junção dos
termos gamification e Inquiry, proposto por (FADEL et al., 2014). Neste modelo são
propostos elementos de gamificação em conjunto com a técnica conhecida como
aprendizagem baseada em questionamento (ABQ) que segundo Fadel et al (2014)
“promove o pensamento crítico, o desenvolvimento da habilidade de investigação e
das responsabilidades pela própria aprendizagem”. Na proposta elaborada pelo
autor são apresentados somente possíveis protótipos, porém sem observar o uso
pelos usuários.
Dubois e Tamburrelli (2013) citam iniciativas como a da Microsoft com o plugin
Visual Studio Achievements no ensino de desenvolvimento de software. Neste
plugin, conforme os desenvolvedores utilizam recursos do Ambiente Integrado de
Desenvolvimento (IDE), e aplicam conceitos de orientação a objetos, recebem
recompensas em forma de badges e pontos. Desta forma, se destacam nos rankings
de liderança de sua equipe e dos demais usuários da ferramenta. Neste caso, é
possível extrair um exemplo de como aplicar um sistema de pontuação para facilitar
o processo de aprendizado.
A aplicação de ensino de idiomas, denominada Duolingo, é um exemplo muito
rico de uso de elementos de gamification no aprendizado (“Duolingo | Aprenda
inglês, espanhol, francês, alemão e italiano de graça”, 2015).
Estes exemplos mostram formas de aplicação de gamification para o ensino,
podendo ser utilizados como referência na aplicação em cenários onde há a
comunicação iniciada pelo governo com o cidadão (G2C – Government to Citizen)
para fomentar políticas de ensino.
O uso de gamification em plataformas móveis como smartphones, pode ser
evidenciado nos estudos realizados por Lorenzi et al. (2014), que cita a utilização de
recursos como GPS e câmera para promover experiências educacionais em parques
nacionais. Na medida em que os visitantes acessam pontos determinados do
parque, podem obter mais informações e detalhes sobre as atrações e até mesmo
contribuir para a geração de novos conteúdos. Os dados gerados pelos visitantes
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servem de insumo para estatísticas de acesso às atrações turísticas e da
movimentação dos visitantes pelo parque. O autor propõe também que os próprios
funcionários do parque, utilizem os recursos de seus smartphones para realizar
catalogação de novas espécies e realizem o upload de novas imagens e
posicionamentos geográficos do objeto analisado.
O estudo realizado por Hamari e Sarsa (2014) explora diversos experimentos
com o uso de gamification e cita que na grande maioria dos estudos há resultados
positivos, porém descritos de forma subjetiva, muitas vezes sem quantificar os
resultados. O autor também sugere definir grupos de controle para evitar avaliações
subjetivas dos próprios usuários com perfis diversos, onde não é possível traçar
estratégias de gamification de acordo com o perfil.
Nos exemplos citados, é possível compreender o gamification como uma
técnica que estimula o usuário a continuar utilizando um serviço ou produto,
oferecendo recompensas virtuais e que fornece estímulos para manter o usuário
conectado.
Fica claro que para o usuário contribuir de forma ativa, é necessário que os
objetivos das tarefas sejam claros e visíveis, e tenham relação aos anseios do
usuário. Cabe ainda, analisar os mecanismos de gamification, as experiências de
uso de gamification em e-gov e como aplicar esta técnica no contexto de governo.
Na subseção a seguir, serão detalhados os elementos que compõem o
gamification e analisadas experiências na aplicação desta técnica.

2.6. Experiências de Gamification em e-gov
No setor público começam a aparecer iniciativas da aplicação de gamification,
como por exemplo, no treinamento de agentes no atendimento a incidentes de
emergência do departamento de saúde pública, como citado por Kanat et al. (2013).
Os autores propõem um simulador que exibe os objetivos dos incidentes e exibe o
progresso da simulação como forma de retorno ao usuário. No entanto, como só há
um protótipo, não é possível avaliar sua eficácia.
Uma proposta brasileira aborda o transporte urbano como citado por Vieira et
al. (2012), no qual é proposto um sistema de caronas colaborativas para atenuar o
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problema de deslocamento urbano. O autor realiza um experimento com 55 alunos
da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que deveriam formar grupos de caronas
e definissem pontos de origem e destino nos principais bairros da cidade e
apresenta as dificuldades da experiência. No entanto, não constrói uma aplicação,
mas disponibiliza possíveis protótipos.
Tais experiências mostram possíveis aplicações de gamification no setor
público, como uma alternativa de baixo custo para treinamento de pessoal e na
implementação de ações governamentais em áreas como transporte urbano,
incentivando o uso pelo cidadão. Porém, não há a experimentação das propostas
para comprovar sua eficácia em motivar os cidadãos.
Um exemplo prático de uso de gamification em serviços do governo pode ser
observado no estudo realizado por Bista et al. (2012). O autor leva em consideração
questões de igualdade entre os participantes e preservação de suas identidades.
Com base nestes requisitos, escolhe dois elementos de gamification, pontos e
insígnias (badges) e atribui diretamente ao usuário sem visibilidade aos demais
participantes. O autor propõe um modelo de gamification (Gamification Model - Gm)
composto por 7 elementos. Neste modelo identificam-se os membros (M), e quais as
ações (A) estes membros podem exercer em um conjunto de possíveis contextos
(C). Para cada combinação <M,A,C>, como por exemplo (João, comentar, Fórum),
define-se um número de pontos de acordo com a ação e o contexto. São então
definidas regras para a obtenção dos pontos (Rp). O usuário que acumula uma
determinada quantidade de pontos (P) pode ser recompensado com uma badge (B)
de acordo com as regras definidas para a obtenção de badges (Rb). A composição
do modelo pode ser representada a seguir:
Gm = <M,A,C,P,B,Rp,Rb>
O estudo de Bista et al. (2012) conclui, através de um experimento de 21
semanas, que é possível o acompanhamento das ações dos usuários por meio das
badges acumuladas e que houve aumento de interações na comunidade após o uso
de elementos de gamification. Este modelo também indica os passos para criar um
projeto de aplicação gamificada.
O quadro a seguir descreve as fases para definir um projeto de gamification
utilizando o modelo de Bista et al. (2012).
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Quadro 2 – Fases de um projeto de Gamification

Fase

Descrição

1

Identificar os contextos (C) onde os membros
podem participar (fóruns, comentários, entre outros)

2

Identificar as ações (A) que os membros terão nos
contextos levantados (login, avaliação, visualização,
etc.)

3

Identificar a quantidade de pontos (P) que podem
ser atribuídos a um membro (50, 100,etc.) para cada
ação.

4

Definir regras para obtenção de pontos (Rp)
(Ex: 50 pontos para cada comentário)
Definir um conjunto de badges (B) que podem ser

5

atribuídos aos diferentes perfis de membros
(Ex: leitor, comentarista, publicador, etc.).
Definir as regras para obtenção de badges (Rb)

6

(Ex: Insígnia de estudante para quem estiver entre
os primeiros 10 leitores).
Fonte: Traduzido pelo autor, baseado no modelo de Bista et al. (2012)

Este modelo será utilizado como referência e adaptado para uso no
experimento de leitura e avaliação de material educacional fornecido pelo governo.
Além de utilizar insígnias de acordo com o contexto, pretende-se explorar outros
mecanismos de gamification citados mais adiantes na seção a seguir de acordo com
o tipo de usuário.
Outros exemplos práticos podem ser observados na análise realizada por
Crowley et al. (2012), no qual a participação social ocorre por meio de denúncias
realizadas por seus cidadãos, citando experiências de países como Reino Unido e
Estados Unidos. Estes cidadãos utilizam aplicativos móveis como, por exemplo, os
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aplicativos FixMyStreet e SeeClickFix e atuam como agentes fiscalizadores de seus
bairros, denunciando irregularidades na limpeza urbana, pixações e vandalismos,
utilizando o poder de processamento de seus smartphones e recursos como GPS e
câmera acoplada para trazer mais detalhes de suas reclamações. Como forma
complementar podem realizar a reclamação diretamente nos websites dos governos
locais.
Conforme observado nos estudos citados ao longo desta seção, é possível
observar a aplicação de gamification em diferentes contextos de uso, como forma de
estímulo a realização de tarefas e motivação do usuário. Foram observados fatores
que motivam o usuário a utilizar sistemas do governo e como o gamification pode
contribuir para melhorar a experiência de uso nestes serviços do governo.
Nas demais seções serão levantados os elementos e mecanismos de
gamification que se aplicam ao contexto de e-gov no Brasil com base no modelo
apresentado por Bista et al. (2012) aplicado ao contexto de educação e informação.
Esta aplicação foi desenvolvida para uso no experimento que tem como objetivo
coletar informações dos usuários para comprovar ou não a eficácia na motivação do
usuário, avaliação dos serviços e na continuidade de uso dos serviços de e-gov.
2.7. Elementos e Mecanismos de Gamification
Segundo Schell (2008), os elementos que compõem um jogo são: os
mecanismos, a história, a estética e a tecnologia utilizada. Segundo o autor, os
mecanismos são procedimentos e regras que descrevem os objetivos do jogo, como
os jogadores podem atingir estes objetivos e o que acontece quando os conquistam
(SCHELL, 2008, p.41).
Elementos como insígnias e pontos constituem parte da mecânica de jogos
que pode ser definida como “um conjunto de regras e ciclos de resposta ao usuário
com a intenção de produzir uma experiência de jogo divertida” (Badgeville, 2014).
Zichermann e Cunnigham (2011) também citam como elementos de projeto de
jogos, um arcabouço, composto pela mecânica do jogo, que são os elementos que
permitem direcionar as ações do usuário, a dinâmica (Dynamic), que tem foco nas
interações do usuário com a mecânica (Mechanics), e a estética (Aesthetics), que é
o resultado da mecânica do jogo em conjunto com a dinâmica, que atua nas
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sensações do usuário durante a interação com o sistema. Tal arcabouço é
conhecido pela sigla MDA.
Dentre os componentes da mecânica de projeto de jogos, podemos citar
pontos, níveis, classificação de liderança, insígnias, ciclos de engajamento e
recrutamento de usuários (ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011, p.36).
A figura a seguir ilustra o mecanismo de pontuação que serve de base para
uso no mecanismo de classificação de liderança utilizados no aplicativo móvel Waze
(“Getting points - Waze Help”, [s.d.]). Os pontos apresentados são conhecidos como
pontos de experiência segundo Zichermann e Cunningham (2011). Segundo o autor,
também podem ser utilizados pontos de troca, pontos de reputação, pontos de
habilidades e pontos de karma.
Figura 2 - Mecanismos de Pontos de Experiência e Ranking.

Fonte: Waze.

Segundo Zichermann e Cunningham (2011), pontos são elementos básicos em
sistema de jogos. Os pontos podem servir como gatilhos para outros mecanismos,
como insígnias. Os pontos são uma forma de fornecer um feedback direto ao
usuário sobre sua interação no sistema (MEDER; PLUMBAUM; HOPFGARTNER,
2013).
Além dos pontos de experiência, a figura a seguir ilustra os pontos de troca,
como uma forma de moeda virtual dentro de uma aplicação.
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Figura 3 - Mecanismo de Pontos de Troca.

Fonte: Duolingo

Também é possível citar pontos de reputação, como forma de aumentar a
relevância das contribuições dos seus usuários por meio de comentários, como é o
caso do website Stackoverflow, que é basicamente um website de perguntas e
respostas, onde os próprios usuários avaliam a relevância das perguntas e
respostas de seus pares. A figura a seguir ilustra a mecânica de pontos de
reputação utilizada no website e as regras para obtenção de pontos (“What is
reputation? How do I earn (and lose) it? - Help Center - Stack Overflow,” 2014).
Figura 4 - Mecanismos de pontos de reputação.

Fonte: Editado pelo autor. Adaptado de Stackoverflow (2015)

O usuário também perde pontos de reputação, em situações como quando sua
pergunta ou resposta é avaliada negativamente e ao votar negativamente em uma
resposta de outro usuário.
Assim como os pontos são uma forma de feedback imediato ao usuário, as
insígnias são fornecidas aos usuários na realização de tarefas de longo prazo
(MEDER; PLUMBAUM; HOPFGARTNER, 2013).
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O aplicativo Nike+ utiliza a mecânica de jogo insígnia como forma de mostrar o
progresso do usuário e estimular o uso contínuo, concedendo insígnias temporárias
e permanentes.
Na figura a seguir é possível visualizar os tipos de insígnias temporárias e
permanentes.
Figura 5 - Mecanismos de Insígnias.

Fonte: Nike+.

Como outro exemplo de aplicação de mecânica de jogos, o aplicativo waze
utiliza o mecanismo de níveis, conforme ilustra a imagem a seguir.
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Figura 6 - Mecanismos de Níveis

Fonte: Waze

O aplicativo Duolingo, utiliza uma sequência de desafios (Quests) e barras de
progresso, servindo de feedback ao usuário durante o uso do aplicativo.
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Figura 7 - Mecanismos de progresso e de quests.

Fonte: Duolingo

A seguir é exibido um outro mecanismo, o de conquista, utilizado pelo site
stackoverflow.
Tabela 1 - Pontos de reputação e privilégios

Pontos de
Reputação

Privilégio

15

Permite avaliar positivamente uma resposta de outro
usuário

50

Permite incluir comentários

125

Permite avaliar negativamente uma resposta de outro
usuário

Fonte: Elaborado pelo autor.

O quadro a seguir relaciona os diferentes tipos de mecanismos de gamification.
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Quadro 3 - Mecanismos de Gamification

ID

Mecanismo

Descrição

1

Pontos - (Points)

Valor numérico dado a alguma ação ou combinação de
ações. Podem ser:






Pontos de Experiência (Experience Points - XP);
Pontos de Troca (Redeemable Points);
Pontos de Habilidade (Skill Points);
Pontos de Reputação (Reputation Points);
Pontos de Karma (Karma Points)

Fonte:(ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011).
2

Insígnias - (Badges)

3

Conquistas
(Achievements)

4

Bônus - (Bonuses)

Recompensas após completar uma série de desafios ou
tarefas específicas

5

Combos - (Combos)

Usados para recompensar as habilidades do usuário através
da combinação de atividades.

6

Níveis - (levels)

Os usuários são recompensados de forma crescente pelo
acúmulo de pontos, alcançando títulos ou status
diferenciados em relação aos demais participantes.

7

Progressão
(Progress bar)

8

Missões - (Quests)

Jornada com obstáculos que o usuário deve superar.

9

Recompensas
agendadas
(Reward Schedule)

A cada determinado período de tempo , o usuário recebe um
tipo de recompensa

10

Classificação
Liderança
(Ranking)

Reconhecimento por meio de um elemento visual de status
por atividades desempenhadas e para sinalizar o status ou
nível alcançado aos demais usuários.

- Representação virtual de conclusão de uma ou mais tarefas.
Normalmente as conquistas estão “travadas” e são
“destravadas” na medida em que determinadas tarefas são
executadas.

- O sucesso é medido por meio da completude de tarefas
determinadas

de Classificação
- adquirida.

dos

jogadores

baseado

na

pontuação

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Ferro, Walz e Greuter (2013), Zichermann e
Cunningham (2011) e Schell (2008)

41

Uma maneira de entender como aplicar tais elementos de gamification é
identificar quais são os tipos de usuários potenciais e o que eles esperam de uma
experiência de uso. Os tipos de usuários de jogos podem ser classificados segundo
análise realizada por Bartle (1996) e Fullerton (2008) (BARTLE, 1996) sobre jogos
multiplayer, e conforme citado pelo autor, podem ser utilizados em contextos
diferentes de jogos, onde há a interação de várias pessoas. Os tipos de usuários
propostos por Bartle (1996) são:


Conquistadores – (Achievers - A) – Os usuários estipulam suas próprias
metas e buscam alcança-las vigorosamente. Buscam obter pontos e níveis
como objetivos principais.



Exploradores (Explorers - E) – Os usuários tentam explorar ao máximo seu
espaço virtual. Buscam descobrir novas partes do jogo ou aplicação.



Socializadores (Socializers - S) – Os usuários usam as funcionalidades do
jogo ou aplicação para interagir com os demais usuários. Buscam como
objetivos principais, conhecer outras pessoas, observá-las e criar novos
relacionamentos.



Predadores ou Competidores (Killers - K) – Os usuários tentam demonstrar
sua superioridade aos demais, ou em casos raros, tentam usar esta
superioridade para ajudar os demais jogadores. Procuram se impor sobre os
demais usuários, seja eliminando-os ou subjugando-os.

A análise de Ferro, Walz e Greuter (2013), faz um comparativo dos tipos de
jogadores de um ambiente virtual com base nos tipos de jogadores citados por
Bartle (1996) e relaciona a características de personalidade como perfeccionismo,
introversão, ansiedade, entre outros. Para cada tipo de jogador, são selecionados
elementos e mecanismos de gamification que melhor se adequam a sua
personalidade. Tais elementos de gamification são extraídos dos estudos de
Fullerton (2008), Schell (2008) e Zichermann (2011).
Os mecanismos são categorizados como mecanismos de progressão, retorno
ao usuário (feedback) e comportamentais conforme proposto por Zichermann e
Cunningham (2011) e relacionados por Ferro, Walz e Greuter (2013).
Segundo a relação de tipos de jogadores, características de personalidade e
elementos de jogos proposto por Ferro, Walz e Greuter (2013), o quadro a seguir
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representa um subconjunto do proposto por Ferro, Walz e Greuter (2013) baseandose somente nos tipos de jogadores propostos por Bartle (1996).
Quadro 4 - Elementos de Gamification por tipo de jogador

Tipo de
Jogador

Personalidade

Elementos de
Jogos

Predador/
Competidor

Dominante

Desafio

Pontos; Status;
Conquistas; Combos;
Progresso; Rankings;

Conquistador

Perfeccionista

Desafio

Insígnias; Bônus;
Combos; Níveis;
Progresso;
Recompensas
Agendadas

Socializador

Extroversão

História / Narrativa

Quests

Explorador

Independente

História / Narrativa

Quests; Recompensas
Agendadas

Agressivo

Estética

Mecânicas de jogo

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Ferro, Walz e Greuter (2013),

O quadro 4 serve de base para elencar os mecanismos e elementos de
gamification que serão utilizados dentro de do aplicativo desenvolvido.
Tais estudos contribuem para elencar os diferentes tipos de mecanismos e
quais usuários são almejados com sua aplicação. Desta forma, fica mais fácil a
seleção dos mecanismos de acordo com o perfil de usuário desejado e a experiência
de uso esperada.
A seguir foram analisados alguns padrões de interface para auxiliar no
processo de elaboração do aplicativo desenvolvido.
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2.8. Padrões de Projeto de Interface
A ideia de utilizar padrões de projeto para soluções reutilizáveis em problemas
recorrentes surge ainda na década de 70, no contexto da engenharia civil e
arquitetura. O conceito de padrão de projeto se expandiu então para a área de
ciência da computação, principalmente para a reutilização de componentes de
software desenvolvidos (JANEIRO et al., 2010).
O conceito de padrão de projeto pode ser definido como:
“Cada padrão descreve um problema que ocorre frequentemente em
nosso ambiente, e descreve a solução para o problema, de maneira
que se possa utilizar tal solução milhões de vezes, sem nunca ter
que executá-la da mesma forma mais de uma vez” (ALEXANDER;
ISHIKAWA; SILVERSTEIN, 1977).

Os padrões são utilizados para resolver problemas específicos e são úteis para
tornar o software desenvolvido reutilizável, podendo ainda auxiliar na documentação
e manutenção dos sistemas desenvolvidos por demais desenvolvedores, por já
terem sido testados mais de uma vez em diferentes contextos e softwares e conter
ampla documentação (GAMMA et al., 1994).
Com o sucesso na adoção de padrões de projeto de software, a comunidade
de software se interessou em utilizar o mesmo conceito de reuso para desenvolver
interfaces (JANEIRO et al., 2010). Assim surgiram os padrões de projeto para
interface (User Interface Desgin Patterns – UIDP). Cada padrão somente é proposto
após os desenvolvedores terem implementado, testado e avaliado seus conceitos.
Cada UIDP visa resolver problemas específicos e recorrentes em uma interface
(JANEIRO et al., 2010).
Para esta pesquisa foram pesquisados padrões de projeto de interface que
pudessem auxiliar no processo de desenvolvimento.
Existem diversos padrões de projeto de interface descritos na bibliografia,
assim como na internet, como por exemplo os repositórios online de padrões de
interface (Yahoo Design Pattern Library, 2015), (Welie.com - Patterns in Interaction
Design, 2015).
Existe ainda uma linguagem para se definir os padrões, denominada Pattern
Language Markup Language (PLML). Tal linguagem exige que os padrões
contenham ao menos um nome bem definido, descrições de como resolver
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problemas, quando se deve utilizar tal padrão, qual a solução para o problema,
similaridades com outros padrões, se é composto por outros padrões e exemplos de
uso (JANEIRO et al., 2010).
Tais padrões de projeto de interface foram pesquisados para a fase de projeto
e desenvolvimento do aplicativo de maneira a incluir partes de interfaces já
previamente testadas e provadas serem válidas.
Para os conceitos não identificados como sendo padrões já definidos, foram
definidos formas de uso para que fossem devidamente reutilizados e padronizáveis.
A seguir foram exploradas formas de avaliar a aplicação desenvolvida, de
forma a identificar problemas de interface que não foram citados nos padrões de
projeto de interface de maneira a mitigar falhas na realização do experimento.
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2.9. Avaliação de usabilidade
Para garantir que as aplicações desenvolvidas não apresentassem problemas
de usabilidade severos que pudessem comprometer a qualidade do experimento,
foram pesquisadas formas de avaliação que melhor se adequassem ao tipo de
dispositivo utilizado.
A primeira proposta analisada foi o conjunto de dez heurísticas definidas por
Nielsen (1993). As heurísticas de Nielsen (1993) fornecem um guia para inspecionar
protótipos ou sistemas de maneira a identificar problemas comuns de usabilidade.
No entanto, tais heurísticas não são consideradas suficientes para analisar
dispositivos móveis segundo Inostroza et al.(2012).
O trabalho de Inostroza et al.(2012) utiliza como base as heurísticas de Nielsen
(1993) e propõe alterações e complementações para dispositivos móveis com tela
sensível ao toque (touchscreen).
O autor incrementa uma nova categoria de heurística referente a questões
ergonômicas, como a adaptação do dispositivo móvel à palma da mão do usuário
(INOSTROZA et al., 2012). Para comprovar a eficácia, o autor submete suas
heurísticas para uso por especialistas de usabilidade e compila um resumo,
demonstrando um maior número de problemas encontrados com sua proposta, em
comparação às heurísticas tradicionais de Nielsen (1993).
O conjunto de heurísticas proposto por (INOSTROZA et al., 2012) após ser
validado, foi revisto pelos autores de maneira a reformular a definição de algumas
heurísticas e simplificar seu uso junto a usuários menos experientes.
Tal revisão acabou criando uma heurística especializada para performance e
uma para customização, totalizando doze heurísticas (INOSTROZA et al., 2013).
O quadro a seguir relaciona as dez heurísticas de Nielsen (1993) em
comparação com as doze heurísticas propostas por Inostroza et al. (2013).
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Quadro 5 – Comparação entre heurísticas de Avaliação de usabilidade
Heurísticas de Nielsen
ID

Nome

N1

Proposta de Inostroza
Descrição

Nome

Descrição

Visibilidade
do O sistema deve sempre manter os usuários I1
estado do sistema informados sobre o que está acontecendo através de
feedback adequado e no tempo certo

Idem N1

Idem N1

N2

Correspondência O sistema deve utilizar palavras, expressões e I2
entre o sistema e conceitos que são familiares aos usuários, em vez de
o mundo real
utilizar termos orientados ao sistema ou jargão dos
desenvolvedores. O projetista deve seguir as
convenções do mundo real, fazendo com que a
informação apareça em uma ordem natural e lógica,
conforme esperado pelos usuários.

Idem N2

Idem N2

N3

Controle
Liberdade
usuário

e Os usuários frequentemente realizam ações I3
do equivocadas no sistema e precisam de uma “saída de
emergência” claramente marcada para sair do estado
indesejado sem ter de percorrer um diálogo extenso.
A interface deve permitir que o usuário desfaça e
refaça suas ações

Idem N3

Idem N3 + “Estas opções devem ser
preferencialmente por botões físicos ou
similares.”

N4

Consistência
padronização

e Os usuários não devem ter de se perguntar se I4
palavras, situações ou ações diferentes significam a
mesma coisa. O projetista deve seguir as convenções
da plataforma ou do ambiente computacional

Idem N4

Idem N4

N5

Prevenção
Erros

I5

Idem N5

O dispositivo deve esconder ou desativar
funcionalidades não disponíveis ao usuário,
alertar o usuário sobre ações críticas e prover
acesso a informações adicionais.

N6

Reconhecimento
O projetista deve tornar os objetos, as ações e I6
em
vez
de opções visíveis. As instruções de uso do sistema
memorização
devem estar visíveis ou facilmente acessíveis sempre
que necessário.

Idem N6

O dispositivo deve prover objetos, ações e
opções visíveis de maneira a prevenir que os
usuários tenham que lembrar informações de
uma interface para outra.

de Melhor do que uma boa mensagem de erro é um
projeto cuidadoso que evite que um problema ocorra.

ID
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N7

Flexibilidade
e Aceleradores podem tornar a interação do usuário I7
eficiência de uso
mais rápida e eficiente, permitindo que o sistema
consiga servir igualmente bem os usuários
experientes e inexperientes.
I8

N8

N9

N10

Projeto Estético e A interface não deve conter informação que seja I9
Minimalista
irrelevante ou raramente necessária. Cada unidade
extra de informação em uma interface reduz sua
visibilidade relativa, pois compete com as demais
unidades de informação pela atenção do usuário
Ajudar
os
usuários
a
reconhecerem,
diagnosticarem e
se recuperarem
de erros

As mensagens de erro devem ser expressas em I10
linguagem simples (sem códigos indecifráveis),
indicar precisamente o problema e sugerir uma
solução de forma construtiva.

Ajuda
e É necessário oferecer ajuda e documentação de alta I11
documentação
qualidade. Tais informações devem ser facilmente
encontradas, focadas na tarefa do usuário, enumerar
passos concretos a serem realizados e não ser muito
extensas.
I12

Customização
e Atalhos

O dispositivo deve fornecer opções básicas e
avançadas de configurações. Deve também
fornecer opções de customização ou atalhos para
ações frequentes.

Eficiência de O dispositivo deve ser capaz de carregar e
uso
e disponibilizar informações em um tempo razoável
performance
e minimizar os passos necessários para
completar uma tarefa. As animações e transições
devem ocorrer de forma suave.
Idem N8

Idem N8

Idem N9

Idem N9

Idem N10

Idem N10

Interação
O dispositivo deve fornecer botões físicos ou
física
e similares para as principais funcionalidades,
ergonômica
localizado em posições reconhecíveis pelo
usuário, que devem se adaptar à postura natural
das mãos do usuário.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Inostroza et al. (2012), Inostroza et al. (2013) ,Nielsen (1993) e Barbosa e Silva (2010)
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As atividades da avaliação heurística segundo Nielsen (1993) consistem de:


Preparação: Os avaliadores aprendem sobre a situação atual, quem são
os usuários, qual o domínio e selecionam partes da interface que devem
ser avaliadas.



Coleta de dados/Interpretação: Cada avaliador inspeciona a interface
para identificar violações das heurísticas e lista os problemas
encontrados, indicando o local, gravidade, justificativa e recomendação
de solução. O autor sugere que se deve percorrer a interface pelo
menos duas vezes. Na primeira vez deve-se concentrar no fluxo e na
segunda nos componentes individuais do diálogo.



Consolidação dos resultados: São revisados os problemas encontrados
por todos os avaliadores, julgando sua relevância, gravidade, justificativa
e recomendação de solução e é gerado um relatório consolidado.

Para relatar os problemas encontrados, Nielsen (1993) propõe a seguinte
categorização:


Problema Cosmético: Não precisa ser consertado a menos que haja
tempo no projeto



Problema Pequeno: O conserto do problema

pode

receber

baixa

prioridade


Problema Grande: É importante ser consertado e deve receber alta
prioridade. Esse tipo de problema prejudica fatores de usabilidade tidos
como importantes para o projeto.



Problema Catastrófico: É extremamente importante consertá-lo antes de
lançar o produto, pois provavelmente impedirá que o usuário realize
suas tarefas e alcance seus objetivos.

A partir deste estudo, serão utilizadas as doze heurísticas listadas no Quadro 6
após o desenvolvimento do aplicativo a ser inspecionado já instalado em dispositivos
móveis para coletar problemas adicionais de ergonomia.
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3 Levantamento e Análise de Requisitos
Neste experimento, será desenvolvida uma aplicação móvel de ensino em
saúde e segurança do trabalho (SST), com base na proposta de aprendizado
baseado em questionamento, citado por Fadel et al. (2014), para distribuição e
disseminação de conteúdo informativo contendo elementos de gamification
Para compreender o perfil do usuário do experimento e definir grupos de
controle conforme sugerido por Hamari e Sarsa (2014), assim como para avaliar a
interface desenvolvida, serão coletados por meio de questionário presente no
cadastro do aplicativo, dados como idade, experiência no uso de aplicações móveis,
quais aplicativos são mais utilizados, como redes sociais, navegação na internet,
jogos ou e-mail, se já utilizou aplicativos de aprendizado e se tem experiência sobre
o tema proposto pelo aplicativo. No apêndice B estão detalhadas as questões.
Como pré-requisito, por ser um aplicativo voltado ao público em geral, o
aplicativo deverá conter informações tanto para leigos quanto para especialistas na
área de SST, atendendo a diferentes níveis de conhecimento.
Baseado no modelo proposto por Bista et al. (2012) de desenvolvimento de
aplicações gamificadas utilizando pontos e insígnias, e expandido os mecanismos
de gamification, serão utilizados os passos contidos no quadro a seguir para elicitar
os requisitos para uso no experimento:
Quadro 6 – Passos para identificar mecanismos de gamification

Passo

Descrição

1

Definir os diferentes contextos e ações que o usuário poderá executar
conforme modelo proposto por Bista et al. (2012) para projetos de
aplicações gamificadas.

2

Selecionar mecanismos de gamification, para contemplar todos os perfis
de usuários identificados por Bartle (1996) em ambientes virtuais, e para
que reforcem as motivações extrínsecas dos diferentes tipos de
personalidades, conforme estudo realizado por Ferro, Walz e Greuter
(2013) no intuito de fazer com que os usuários permaneçam engajados no
uso do aplicativo.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Seguindo o passo 1 do quadro 6, identificam-se os seguintes contextos de uso
e ações que o usuário pode realizar no aplicativo que estão relacionados no quadro
a seguir:
Quadro 7 - Contextos e ações dentro de uma aplicação baseada em questionários (C,A)

ID

Contexto

Ações

1

Cadastro

Realizar cadastro no aplicativo

2

Responder aos questionários

Responder a um questionário
Concluir todos os questionários de um
tema

3

Comentários

Comentar sobre a qualidade dos
questionários de um tema.
Avaliar a qualidade dos comentários dos
outros usuários

Fonte: Elaborado pelo autor

Seguindo o passo 2 do quadro 6, foi identificado como mecânica básica de
gamification, o mecanismo de pontuação, citado por Zichermann e Cunningham
(2011) como pilares de uma aplicação com gamification. Para o sistema de
pontuação, serão priorizados os contextos de respostas aos questionários e que
reforcem a continuidade do usuário no uso da aplicação. Este modelo foi adaptado
do modelo de Bista (2012), que define regras e pontos e no proposto por
Zichermann e Cunningham (2011), que sugere atribuir uma pontuação maior às
atividades consideradas mais importantes para a aplicação.
Utilizando-se das definições de tipos de pontos presentes no quadro 3, o
quadro a seguir representa as regras para obtenção de pontos de experiência.
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Quadro 8 - Regras para acúmulo de pontos de experiência (Rxp)

Pontos

Ações

Propósito

100

Realizar cadastro

Introduzir o usuário ao sistema de
pontos

50

Responder a um questionário

Recompensa por lição concluída

20

Responder a um questionário de
um tema já finalizado

Estimular o reforço do aprendizado

100

Comentar sobre a qualidade dos
questionários de um tema

Recompensa para quem respondeu
aos questionários e compartilha a
qualidade das perguntas.

20

Avaliar a qualidade dos
comentários dos outros usuários

Recompensar a avaliação feita
pelos demais usuários

Fonte: Elaborado pelo autor

Além do mecanismo de pontuação e por se tratar de um aplicativo
educacional, para o desenvolvimento do aplicativo também foi considerada a análise
realizada por Fadel et al.(2013), que cita como elementos obrigatórios, em objetos
de aprendizagem, a inserção de desafios. O autor também sugere que “ao invés de
apenas apresentar o conteúdo de forma explícita, pode-se incitar o aluno a
investigar sobre o assunto, trabalhar com questões e problemas que envolvem o
assunto para que as certezas e verdades não seja oferecidas e sim se tornem
descobertas realizadas por ele próprio”.
No quadro a seguir, são listadas as situações onde o mecanismo de bônus é
ativado, para conceder uma pontuação extra ao usuário na combinação de uma ou
mais ações consecutivas.
Quadro 9 - Mecanismo de Bônus (Regras para mecanismo de bônus – Rbo)

Bônus

Descrição

Justificativa

1

100 pontos ao completar itens de
uma mesma categoria

Reforçar a exploração de
todo o conteúdo de uma
categoria

2

200 pontos ao completar itens de
um mesmo tema

Reforçar a exploração de
todo o conteúdo de um tema

Fonte: Elaborado pelo autor
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Além dos pontos de experiência e bônus relacionados anteriormente, para
estimular o retorno do usuário, opta-se pelo uso de pontos de troca. Com os pontos
de troca adquiridos, cria-se uma espécie de moeda virtual para compra de itens para
serem utilizados ao responder os questionários do aplicativo.
O quadro a seguir relaciona as regras para a obtenção de pontos de troca e em
quais situações ocorre o acúmulo destes pontos.
Quadro 10 - Regras para acúmulo de pontos de troca (Rpt)

Pontos (Qtd)

Ações

Propósito

1

Completar um passo do
questionário acertando mais de
50% das perguntas

Recompensar o esforço do
usuário

2

Completar um passo do
questionário acertando todas das
perguntas

Bônus adicional como
reconhecimento do esforço
do usuário

Fonte: Elaborado pelo autor

Para incentivar a colaboração contínua na aplicação e aumentar a
competitividade, define-se a partir da pontuação e bônus, regras para os níveis em
que o usuário poderá alcançar dentro do sistema (ZICHERMANN; CUNNINGHAM,
2011,p.115-116).
Para garantir uma melhor qualidade sobre a avaliação dos comentários dos
demais usuários, será utilizado o mecanismo de conquistas, desbloqueando opções
como inclusão de comentários e avaliações.
Tabela 2 - Mecanismo de Níveis (Rn)

Nível

Nome

Pontos necessários

1

Novato

100 (cadastro na aplicação)

2

Aprendiz (habilita comentários)

300

3

Profissional (habilita avaliações)

600

4

Mestre

1000

5

Guru

1500

Fonte: Elaborado pelo autor
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Os níveis citados na tabela anterior reforçam o contexto de aprendizado do
tema proposto para o aplicativo educacional desenvolvido para a área de saúde e
segurança no trabalho.
Os pontos necessários a cada nível aumentam de forma não linear para que o
desafio apresentado ao usuário incremente gradualmente, mantendo o foco do
usuário na aplicação (ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011).
O usuário ao se cadastrar já entra com o nível Novato, para ser apresentado ao
mecanismo de níveis do aplicativo.
Os pontos necessários para os demais níveis são aumentados gradativamente
para representar um desafio alcançável ao usuário, não devendo ser muito difícil de
alcançar e nem muito fácil, conforme proposto por Zichermann e Cunningham
(2011). Estes níveis visam estimular os usuários para que tenham a sensação de
completude e realização pessoal dentro da aplicação.
A partir dos pontos e níveis, será utilizado um conjunto de insígnias como
forma de recompensa e de status dentro da aplicação. Este conjunto complementa
os mecanismos de níveis, combos e pontuação, no sentido de apresentar status
alcançáveis ao longo do tempo e estimular a continuidade de uso da aplicação.
A seguir são listadas as insígnias propostas.
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Quadro 11 - Mecanismo de Insígnias por temas (Badges – Rb)

Insígnia

Descrição

Propósito

Perfil de
usuário

Bronze

Concluir todos os
questionários de um mesmo
tema

Recompensar o
Conquistador
usuário pela conclusão Predador
de um tema

Prata

Concluir todos os
questionários de um mesmo
tema com um questionário
concluído com 100% de
acertos

Recompensar o
Conquistador
usuário pela conclusão Predador
de um tema

Ouro

Concluir todos os
questionários de um mesmo
tema com todos os
questionários concluídos com
100% de acertos

Recompensar o
Conquistador
usuário pela conclusão Competidor
de um tema

Fonte: Elaborado pelo autor

O quadro acima lista as insígnias ao completar todas as lições de um único tema,
para reforçar o aprendizado e estimular a absorção de todo o conteúdo.
A seguir são listadas as insígnias permanentes e temporárias como formas de
objetivos de longo prazo ao usuário e para incentivar o uso contínuo da aplicação e
ponderando as insígnias de acordo com os perfis de usuários descritos no quadro 4.
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Quadro 12 - Insígnias temporárias e permanentes (Badges – Rb)

Insígnia

Tipo

Descrição

Propósito

Perfil

3 dias na Temporária
semana

Acesso
ao
aplicativo Aumentar
durante 3 dias em uma frequência
semana
uso

a Conquistador
de

4 dias na Temporária
semana

Acesso
ao
aplicativo Aumentar
durante 4 dias em uma frequência
semana
uso

a Conquistador
de

5 dias na Temporária
semana

Acesso
ao
aplicativo Aumentar
durante 5 dias em uma frequência
semana
uso

a Conquistador
de

Moderador Permanente

2
avaliação
comentários dos
usuários

Mentor

Permanente

Saldo de
positivas
usuários

Leitor

Permanente

Concluir todas as lições de Reforçar
um tema
leitura

Coleciona
dor

Permanente

Realizar o download de Reforçar
o Explorador
todos os materiais de uma aprofundamento Conquistador
mesma categoria
da leitura

Fonte: Elaborado pelo autor

Socializador
de Estimular a
outros crítica aos
demais usuários

2 avaliações Reconheciment Conquistador
por
outros o dentro da Competidor
aplicação
a Explorador
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Foram escolhidos dois tipos de insígnias, permanentes e temporárias, para que
o usuário possa colecionar as conquistas a longo prazo e as insígnias temporárias
servem para estimular o retorno à aplicação.
As insígnias coletadas durante o uso da aplicação estarão disponíveis para
visualização em uma tela de conquistas.
O uso de classificações de liderança estimula a competição dentro da
aplicação. Desta forma, será utilizada uma classificação diária que lista os jogadores
e a pontuação conquistada por cada jogador.
O mecanismo de missão será representado no aplicativo como uma sequência
de lições a serem concluídas, com opções de escolha pelo usuário, para se atingir o
objetivo de se tornar especialista em um tema. A figura a seguir representa um
exemplo deste mecanismo no aplicativo.
Figura 8 - Protótipo de tela utilizando mecanismo de Quest

Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode ser observado, utilizou-se o modelo de gamification proposto por
Bista onde consideram-se os membros, ações, contextos, pontos, badges, e regras
para pontos e badges (Gm = <M,A,C,P,B,Rp,Rb>, vide seção 2.6). Além deste
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modelo, foram adicionados novos mecanismos de gamification, como níveis (N),
quests (Q), pontos de troca (Rpt), bônus (Bo) e regras para acúmulo de bônus (Rbo).
Resumindo, o modelo de gamification (Gm) proposto é composto por:
Gm = <M,A,C,P,B,Bo,N,Q ,Rxp,Rb,Rpt,Rbo>
Com base nos mecanismos apresentados nesta seção, encerram-se os
elementos de gamification a serem utilizados na aplicação. A próxima seção mostra
a arquitetura do sistema e os protótipos desenvolvidos com e sem gamification.
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4 Projeto e Desenvolvimento
Nesta seção são demonstrados a arquitetura de software, os protótipos de tela
desenvolvidos, o aplicativo desenvolvido, e a avaliação realizada no aplicativo.
4.1. Projeto
A aplicação foi desenvolvida em software livre na linguagem HTML5, javascript
(JQuery, JqueryMobile e JSON) e CSS3, utilizando como plataforma a ferramenta
phonegap.Os requisitos funcionais e não funcionais estão descritos no apêndice F.
O diagrama abaixo ilustra a arquitetura utilizada.
Figura 9 - Diagrama de Implantação

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme visto na Figura acima, a aplicação poderá ser instalada em
dispositivos móveis como tablets e smartphones que tenham o sistema operacional
Android, IOS ou Windows 8. A aplicação também pode ser instalada em PCs e
laptops com Windows 8 ou superior.
Os aplicativos cliente serão instalados por meio de download de site
disponibilizado aos participantes, que poderão sincronizar seus dados de temas,
pontuação, conquistas por meio de um serviço instalado remotamente em um
servidor de aplicação.
Os protótipos de tela a seguir mostram como serão as interfaces do aplicativo
gamificado.
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Figura 10 - Protótipos da Tela Inicial e menu retrátil.

Fonte: Elaborado pelo autor

A figura anterior apresenta a tela inicial com os temas disponíveis e o menu
retrátil de navegação.

O menu utiliza o padrão denominado retractable-menu

(Welie.com - Patterns in Interaction Design, 2015) devido ao pouco espaço na tela,
podendo ser oculto após o seu uso. Na tela inicial serão disponibilizados os temas e
opções de acesso rápido. Na sequência, são apresentadas as telas de detalhes e
comentários.
Figura 11 - Protótipos da Tela de detalhes do tema e comentários.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A figura 11 mostra a tela de detalhes do tema, que exibe as avaliações dos
demais usuários e permite que o usuário inclua sua própria avaliação. A inclusão de
comentários só é liberada após o usuário concluir o tema. Na tela à direita são
exibidos os comentários dos demais usuários, que surge no momento em que o
usuário clica em “Ver Comentários”.
Com a inserção de comentários e avaliações do tema, é possível coletar dados
estatísticos sobre o material disponibilizado e sobre a relevância dos comentários
dos demais usuários, assim servindo de feedback do usuário para o governo.
A tela de comentários é composta pelos padrões vote to promote e write a
review (Yahoo Design Pattern Library, 2015) que permitem que o usuário inclua
respectivamente uma avaliação única de cada comentário dos demais usuários,
para destacar a relevância do comentário e em seguida, permite que o usuário
inclua uma análise sobre o que achou sobre o tema.
A figura a seguir ilustra a tela de desafio, definida após o cadastramento do
usuário e a tela de perfil do usuário. Os desafios são destravados em uma
sequência ordenada de maneira a direcionar o usuário. Na versão gamificada, o
usuário após a conclusão dos temas, receberá uma medalha de acordo com sua
performance ao responder os questionários.
Figura 12 - Protótipos da Tela de desafio e perfil do usuário.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Apesar de haver na literatura referências a padrões com itens colecionáveis
como, por exemplo o padrão de interface Collectible Achievements (Yahoo Design
Pattern Library, 2015), a tela de perfil se difere em relação a este padrão devido ao
fato do padrão anterior sugerir o uso para encorajar o usuário a explorar diversos
aspectos em uma comunidade e receber diferentes tipos de troféus ou medalhas.
Nesta proposta, pretende-se encorajar o usuário a repetir uma mesma ação, que é
responder aos questionários para fixar o conteúdo da matéria. Sendo assim, propõese um novo padrão de projeto de interface descrito a seguir:


Nome do padrão: AutoAvaliação



Qual problema este padrão resolve: estimular a autocrítica pelo
usuário por meio de feedback após a realização de uma tarefa
recorrente.



Quando usar: Quando se quer que o usuário repita uma ação mais de 1
vez até atingir a avaliação máxima.



Como usar: Desenvolva ícones ou notas para tarefas que requerem
repetição ou aprendizado.



Padrões similares: Collectible Achievements (Yahoo Design Pattern
Library, 2015)

A seguir são apresentados protótipos de tela, exclusivos para a versão
gamificada.
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Figura 13 - Protótipos da Tela de Ranking e Conquistas.

Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura anterior, são utilizados elementos de gamification como ranking e
Insígnias. Tais elementos servem para fornecer um feedback ao usuário sobre seu
progresso na aplicação e estimular o uso contínuo e o acúmulo de pontos por meio
dos questionários e ações dentro da aplicação.
Podemos citar na imagem à esqueda da figura 13, o uso do padrão
denominado Leaderboard, que cria uma lista fixa de usuários para exibir os
melhores usuários em uma categoria (Yahoo Design Pattern Library, 2015). Desta
forma pretende-se estimular os usuários a acumularem pontos e utilizarem com mais
frequência a aplicação. Este padrão foi utilizado em conjunto com outro padrão
denominado Named Levels, exibindo além da pontuação adquirida, o nível em que o
usuário atingiu dentro do aplicativo.
É possível notar também o padrão Collectible Achievements (Yahoo Design
Pattern Library, 2015) na imagem à direita da figura 13. Tal padrão visa estimular
explorar os diversos recursos do aplicativo e premiar os usuários pela execução de
determinadas tarefas-chave como por exemplo, postar comentários e concluir as
lições.
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Os protótipos de tela de conquistas e ranking deixam claro ao usuário a
existência dos mecanismos de gamification, pois conforme conclusão do
experimento realizado por Meder, Plumbaum e Hopfgartner (2013), os usuários que
são devidamente apresentados aos mecanismos de gamification tendem a interagir
mais com o sistema, buscando atingir as conquistas disponíveis no sistema e liderar
o ranking de usuários.
Na figura a seguir, é ilustrado outro mecanismo de gamification, onde são
utilizados pontos de troca para aquisição de itens para uso durante o preenchimento
dos questionários.
Figura 14 - Protótipos da Tela de de Perguntas e Ajuda

Fonte: Elaborado pelo autor

Como não foi possível encontrar referências a padrões de projeto de interface
que implementassem o uso de questionários, propõe-se mais um padrão de projeto
de interface que implementa um questionários gamificado descrito a seguir.

64



Nome do padrão: Quiz Gamificado



Qual problema este padrão resolve: engajar o usuário a responder
uma série de perguntas, recompensando-o após sua conclusão.



Quando

usar:

Quando

se

quer

que

o

usuário

avalie

seus

conhecimentos por meio de perguntas de múltipla escolha.


Como usar: Desenvolva questões fechadas de forma agrupada como,
por exemplo lições ou temas. Ofereça um número de tentativas limitado
para aumentar o desafio das perguntas. Ofereça recompensas pela
conclusão dos questionários, como por exemplo, pontos e ou pontos de
troca. O uso de pontos de troca pode ser utilizado na aquisição de itens
consumíveis no próprio questionário, ou usado em demais áreas do
aplicativo, como itens para avatares.



Padrões similares: N/D.

Definidos os protótipos, segue-se para a fase de desenvolvimento da
aplicação, e avaliação da aplicação.

65

4.2. Desenvolvimento
Nesta

seção

são

demonstradas

algumas

evidências

dos

softwares

desenvolvidos. A figura a seguir ilustra a tela inicial das duas versões desenvolvidas
para o experimento.
Figura 15 - Telas iniciais desenvolvidas

A figura anterior ilustra a diferença das versões desenvolvidas, onde a imagem
à esquerda, representa a versão não gamificada e, por sua vez, a imagem à direita
representa a versão gamificada com duas opções adicionais de acesso rápido que
exibem as conquistas do usuário e o ranking geral dos usuários.
Os temas disponíveis foram desenvolvidos por colaboradores da Fundacentro
que elaboraram as questões para a realização do experimento.
O conteúdo dos temas foi o mesmo para ambas as versões do aplicativo.
A seguir são apresentadas as telas de questões das duas versões do
aplicativo.
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Figura 16 - Telas dos questionários desenvolvidos

A figura anterior mostra à esquerda a tela de questionário desenvolvida para a
versão não gamificada, onde o usuário somente tem a opção de selecionar uma
resposta. A imagem à direita, mostra a versão gamificada, onde o usuário pode além
de selecionar a resposta correta, solicitar ajuda para responder a pergunta atual, e
visualizar sua pontuação a cada questão. A figura a seguir mostra as telas após a
conclusão de todas as lições.
Figura 17 - Telas de conclusão desenvolvidas
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Ao concluir a lição, na versão não gamificada, o aplicativo retorna à tela de
desafios. Já na versão gamificada, o usuário visualiza a quantidade de pontos
adquiridos e qual medalha destravou para o tema.
Figura 18 - Tela de pontuação

A figura 18 mostra a pontuação do usuário após responder todas as perguntas
de uma mesma lição. A figura a seguir mostra as conquistas do usuário após o uso
contínuo do aplicativo. Tais telas são exclusivas da versão gamificada.
Figura 19 - Telas desenvolvidas de conquistas do usuário

68

Concluindo-se o desenvolvimento inicial, foi realizado uma avaliação heurística
do aplicativo para minimizar problemas graves de usabilidade que pudessem
interferir no experimento. A seção a seguir descreve como foi escolhido o método de
análise e avaliação do aplicativo.
É importante notar que nesta seção, já estão ilustradas as versões finais após
a realização da avaliação do aplicativo. As versões anteriores à avaliação estão
ilustradas no apêndice E.
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4.3. Avaliação do aplicativo
Após o desenvolvimento dos aplicativos, gamificado e não gamificado, optouse pelo método de inspeção com as doze heurísticas propostas por Inostroza et al.
(2013) que complementam as tradicionais heurísticas de Nielsen (1993) conforme
explicado anteriormente na seção 2.8.
As principais tarefas analisadas foram:


Inscrição nos temas



Resposta aos questionários

A inspeção foi realizada por um único avaliador, sendo o autor da pesquisa,
utilizando dois dispositivos diferentes, sendo eles, apple iphone 4s e Samsung
galaxy s3 mini. Ambos foram testados com as versões gamificada e não gamificada.
No total foram encontrados cinco problemas de usabilidade, listados na tabela
a seguir.
Tabela 3 - Resultado da Inspeção usando as heurísticas de Inostroza et al. (2013)

ID

1

Local

Tutorial

Descrição

Heurística

Severidade

Sugestão

violada

do

de

problema

correção

O sistema apresenta ao Controle

e Grande

Adicionar

usuário uma opção para Liberdade do

botão

para

sair do tutorial somente na usuário – I3

sair

última tela do tutorial. Deve-

tutorial para

se permitir que o usuário

cada tela

do

saia a qualquer momento.
2

Tutorial

Botão Iniciar não esta em Interação
uma

posição

de

fácil Física

alcance para o usuário e Ergonômica
confunde

com

a

tela – I12

Pequeno
e

Colocar
botão

mais

próximo

da

área inferior

demonstrada ao fundo do

do

aplicativo.

dispositivo
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3

Menu

Ícones

“Tutorial”

de

e Consistência

“Sobre o App” iguais.

Pequeno

e

Alterar ícone
de tutorial

padronização
– I4
4

Perguntas

O ícone de ajuda não esta Reconhecim
claro o suficiente

Grande

Adicionar

ento em vez

palavra

de

“ajuda”

memorização

abaixo

do

– I6

ícone

e

trocar

a

imagem

do

ícone
5

Perguntas

Ao

clicar

pergunta,

em
há

alguma Customizaçã
um

Pequeno

som o e Atalhos –

Adicionar
opção

relacionado para acertar e I7

desabilitar

errar. No entanto, não há

áudio

como desabilitá-lo.

As evidências podem ser encontradas nos Apêndices D e E.

de
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5 Experimento
O experimento contou com a participação de 26 usuários que foram
convidados a participar voluntariamente. O convite foi feito a estudantes da área de
segurança no trabalho, mais precisamente a duas escolas técnicas do Estado de
São Paulo, sendo uma localizada na zona oeste e outra na zona leste, de forma a
estabelecer grupos com os mesmos interesses e perfis. Os grupos eram compostos
por jovens abaixo de 21 anos até adultos com mais de 50 anos. Todos estavam
cursando disciplinas na área de SST.
Todos os participantes preencheram um termo de consentimento para a
participação no experimento, garantindo a confidencialidade dos dados e informando
que a qualquer momento, o usuário poderia desistir de participar do experimento.
Os usuários que instalaram não tinham conhecimento de que havia 2 versões
do aplicativo. A divisão das versões ocorreu de acordo com o quantitativo de alunos
por sala e pelos usuários que consentiram em participar do experimento.
Os usuários que autorizaram sua participação, instalaram o aplicativo e
preencheram um questionário de cadastro na própria aplicação, para coletar dados
de perfil e experiência no uso de aplicativos móveis, assim como o domínio no
assunto da aplicação. O questionário esta disponível no Apêndice B.
Em seguida, os participantes receberam orientações das tarefas que deveriam
executar ao longo de um período de 15 dias. As tarefas definidas foram: responder
aos questionários das lições; realizar comentários; avaliar os comentários dos
demais participantes e avaliar o conteúdo distribuído. A distribuição dos participantes
se deu conforme o quadro a seguir.
Quadro 13 - Distribuição da amostra por região

Região

Qtd
Particpantes

Não
Gamificada

Zona Oeste

4

Zona Leste

5

Gamificada

Zona Oeste

6

Zona Leste

10

Versão
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A coleta de dados foi feita por meio de registros de banco de dados que eram
atualizados a cada acesso à aplicação e tarefa executada dentro do aplicativo, como
responder aos questionários. O aplicativo quando conectado à internet, enviava
dados de uso ao servidor de banco de dados preparado para o experimento. De
forma a receber todos os dados, foi criada uma opção de sincronização no
aplicativo, para aqueles usuários que não estavam conectados à internet, pudessem
enviar seus dados no momento que se conectassem. Foram coletados dados como
número de perguntas respondidas, número de lições realizadas com sucesso,
número lições com falhas, comentários realizados e avaliações dos temas
disponibilizados. Para a versão gamificada, foram coletados além dos dados citados,
dados como quantidade de insígnias acumuladas e pontuação atingida.
Os usuários foram informados que poderiam executar quaisquer ações
previstas no aplicativo, como por exemplo, ingressar nos questionários disponíveis,
comentar o material disponibilizado e avaliar os comentários dos demais
participantes.
Após o período do experimento, foi solicitado aos usuários que sincronizassem
os dados do aplicativo para atualização dos dados de uso no banco de dados.
Também foi disponibilizado um questionário para coleta das percepções sobre o uso
do aplicativo. Tal questionário também permitia que os usuários deixassem opiniões
sobre os pontos fortes e fracos do aplicativo e o que poderia ser feito para melhorálo. Uma boa parcela dos usuários voluntariamente preencheu os dados do
questionário, conforme detalhado na próxima seção.
O questionário continha perguntas abertas e fechadas. O questionário foi
disponibilizado tanto para os participantes da aplicação gamificada quanto para os
participantes com a aplicação tradicional, não gamificada, de forma a identificar o
impacto do uso de elementos de gamificação e a percepção do usuário.
O questionário completo esta disponível no apêndice C.
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Quadro 14 - Questionário posterior ao uso do aplicativo

ID

Pergunta

Tipo

1

Por favor informe seu nome Aberta
completo

Identificar o usuário e cruzar os
dados do banco de dados

2

Preencha seu email

Identificar o usuário e cruzar os
dados do banco de dados

3

Já utilizou aplicativos móveis de Fechada
perguntas e respostas?

Conhecimento
aplicativo

4

É fácil encontrar o conteúdo de Fechada
seu interesse?
(Escala
Likert)

Identificar o conhecimento do
domínio

5

Qual o nível de dificuldade das Fechada
questões apresentadas

Identificar se o usuário se sentiu
desafiado

6

Você se sentiu motivado pelo Fechada
aplicativo para realizar todas as (Escala
perguntas de uma lição?
Likert)

Identificar se o aplicativo tinha
recursos que motivaram o
usuário concluir uma lição

7

O conteúdo o motivou a concluir Fechada
todas as perguntas de uma lição (Escala
Likert)

Identificar se a conteúdo era
interessante ao usuário

8

Você se sentiu motivado pelo Fechada
aplicativo para realizar todas as
lições de um mesmo assunto

Identificar se o aplicativo tinha
recursos que motivaram o
usuário a concluir o tema

9

O conteúdo o motivou a concluir Fechada
todas as lições de um mesmo
assunto?

Identificar se a conteúdo era
interessante ao usuário e
suficiente para que o usuário
concluísse o tema

10

Qual sua
aplicativo?

Identificar se o usuário teve
dificuldade
ao
utilizar
o
aplicativo

11

O que você mais gostou no Aberta
aplicativo

Identificar
conceitos
funcionaram no aplicativo

12

O que você menos gostou no Aberta
aplicativo

Identificar conceitos a otimizar
no aplicativo

13

Sugestões de melhorias

Identificar necessidades de
recursos e conteúdo não
contemplados no aplicativo

opinião

Aberta

sobre

o Fechada

Aberta

Justificativa

do

tipo

de

que

Fonte: Elaborado pelo autor

Na próxima seção, são analisados os dados coletados tanto no uso do
aplicativo, quanto no questionário aplicado.
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os dados coletados e salvos no banco de dados, como número de lições
executadas, perguntas respondidas, quantidade de comentários, avaliações
realizadas e frequência de acesso às telas, em conjunto com os dados coletados no
questionário de cadastro do usuário, permitiram definir indicadores comparativos
entre as versões gamificada e não gamificada de acordo com o perfil do usuário.
A seguir estão listados os usuários de forma anônima, identificando
características como sexo, faixa etária, aplicativo utilizado, lições respondidas e
perguntas respondidas. A tabela a seguir lista os usuários que efetivamente
participaram do experimento, respondendo ao menos uma lição, ordenados por faixa
etária.

Tabela 4 - Lista de Participantes

Faixa Etária

Num.
Lições

Num.
Perguntas

Versão
Gamificada

F

Abaixo de 21

19

58

Sim

25

F

Abaixo de 21

26

126

Sim

3

23

M

Abaixo de 21

5

28

Sim

4

28

F

Abaixo de 21

1

5

Sim

5

39

F

Abaixo de 21

1

4

Sim

6

33

M

Abaixo de 21

1

4

Não

7

30

F

Abaixo de 21

2

8

Não

8

12

F

Abaixo de 21

1

4

Sim

9

37

F

Abaixo de 21

4

20

Não

10

8

F

Abaixo de 21

5

23

Sim

11

15

M

21-30

2

8

Não

12

27

F

21-30

18

79

Sim

13

34

M

21-30

1

4

Sim

14

26

F

21-30

7

30

Sim

15

21

M

21-30

2

12

Não

#

ID

1

24

2

Sexo

75

16

40

F

21-30

3

12

Sim

17

29

M

21-30

2

8

Não

18

16

M

21-30

13

52

Não

19

19

M

31-40

15

57

Não

20

9

F

31-40

2

8

Sim

21

14

M

31-40

5

17

Não

22

31

M

31-40

1

4

Sim

23

11

F

31-40

2

8

Sim

24

32

M

41-50

16

90

Não

25

35

F

41-50

1

4

Sim

26

36

F

Acima de 50

1

4

Sim

A tabela anterior mostra um grupo bastante variado de participantes e faixa
etárias, no entanto, cabe ressaltar que todos os participantes tem em comum a
formação em saúde e segurança no trabalho.
A seguir são exibidos os resultados do uso do aplicativo por gênero e versão
do aplicativo.
Tabela 5 - Participação por gênero

Sexo

Qtd

Total Lições
Respondidas

Média Lições
Respondidas

Total Perguntas
Respondidas

Média
Perguntas
Respondidas

F

15

93

6,2

393

26,2

M

11

63

5.7

284

25.8

Tabela 6 - Participação por tipo de aplicativo

Tipo de Aplicativo

Gênero

Gamificado

13 Mulheres
3 Homens

Não Gamificado

2 Mulheres
8 Homens
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As tabelas 5 e 6 mostram uma maior adesão do gênero feminino ao
experimento, demonstrado pelo número de participantes. Também foi possível
perceber uma maior média de perguntas e lições respondidas pelos participantes do
sexo feminino.
De maneira geral, também foram contabilizados os dados brutos de uso de
ambas as versões do aplicativo.
A seguir são listados os resultados do uso das aplicações tanto na versão
gamificada quanto na versão não gamificada.
Tabela 7 - Valores brutos de uso dos aplicativos

Tipo de Aplicativo

Valores Brutos

Não Gamificado

62 Lições respondidas
276 Perguntas respondidas

Gamificado

94 Lições respondidas
401 Perguntas respondidas

Os dados de lições respondidas e perguntas respondidas servem para
identificar a continuidade no uso do aplicativo.
Apesar de aparentemente os valores brutos do uso do aplicativo gamificado
sejam maiores do que a versão não gamificada conforme tabela 7, é necessário uma
análise das médias de uso, devido ao diferente número de participantes nas duas
versões do aplicativo.
O quadro a seguir mostra o uso do aplicativo por faixa etária para cada versão
do aplicativo.
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Quadro 15- Média de uso por faixa etária e versão do aplicativo

Versão
Não
Gamificada

Gamificada

Faixa Etária

Qtd
Participantes

Lições
(Média)

Perguntas (Média)

Abaixo de 21
anos

3

2,33

10,6

21-30

4

4,75

20

31-40

2

10

37

41-50

1

16

90

Acima de 50

0

-

-

Abaixo de 21
anos

7

8,28

35,42

21-30

4

7,25

31,25

31-40

3

1,66

6,66

41-50

1

1

4

Acima de 50

1

1

4

É possível notar com o quadro anterior que o uso da versão gamificada para as
pessoas até 30 anos foi superior em relação à versão não gamificada. No entanto a
partir dos 30 anos, a situação se inverte, sugerindo que os recursos utilizados para
motivar os usuários pela versão gamificada não foram suficientes para engajar os
usuários mais experientes.
A utilização da versão gamificada por usuários até 30 anos também pode ser
observada conforme ranking de usuários listados na tabela a seguir, demonstrando
que 9 dos 12 usuários estão abaixo da faixa dos 30 anos.
A seguir é exibido o ranking dos usuários dentro do aplicativo e suas faixas
etárias.
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Tabela 8 - Ranking dos usuários

ID

Pontuação

Faixa Etária

24

3350

Abaixo de 21

27

2680

21-30

26

1300

21-30

8

1000

Abaixo de 21

25

830

Abaixo de 21

23

600

Abaixo de 21

11

450

31-40

9

400

31-40

31

300

31-40

34

300

21-30

12

250

Abaixo de 21

28

100

Abaixo de 21

Após a utilização do aplicativo pelo período de 15 dias, foi aplicado um
questionário para avaliar a percepção do usuário em relação ao uso do aplicativo.
Metade dos participantes respondeu ao questionário.
O resultado deste questionário pode ser visto a seguir.
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Quadro 16 - Resumo do questionário pós-experimento

Perguntas

Valores Brutos

Versão
Gamificada

Versão Não
Gamificada

Total de Respondentes

13 pessoas

6

7

6 Sim

6 Sim

(50% do total)
Pergunta 3 - Já utilizou
aplicativos de perguntas
e respostas

12 sim e 1 não

Pergunta 4 - Ao utilizar o
app, foi fácil encontrar o
conteúdo de seu
interesse?

4,76 (Média) –
Concordo
Plenamente

4,66

4,85

Pergunta 5 - Qual o nível
de dificuldade das
questões apresentadas?

3,30 (Médio)

3,5

3,14 (Médio)

Pergunta 6 - Motivado
pelo app para responder
as questões

4,84 – Concordo
Plenamente

4,83

4,85

Pergunta 7 - Motivado
pelo conteúdo para
responder as questões

4,61 – Concordo
Plenamente

4,5

4,71

Pergunta 8 - Motivado
pelo app para concluir as
lições?

4,69 – Concordo
Plenamente

4,66

4,71

Pergunta 9 - Motivado
pelo conteúdo para
concluir as lições?

4,46 - Concordo
Parcialmente

4,33

4,57

Pergunta 10 - Qual sua
opinião sobre o aplicativo

4 – Fácil de Usar

4

4

1 Não

O quadro anterior revela que os usuários tanto da versão gamificada quanto da
versão não gamificada demonstraram motivações muito similares pelo conteúdo e
pelo aplicativo de forma que tais itens não comprometeram a avaliação comparativa
da técnica de gamificação.
Os usuários também deixaram suas contribuições do que gostaram mais e
menos do aplicativo, assim como sugestões de melhorias, conforme demonstrado
no quadro abaixo.
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Quadro 17 - Resumo de respostas dissertativas

Respostas (Versão
Gamificada)

Perguntas
Pergunta 11




O que você
mais gostou
no aplicativo?






Pergunta 12



O que você
menos
gostou no
aplicativo?





Pergunta 13
Sugestões de
melhorias ou
novos
conteúdos







Os temas abordados
Incentivo para o
aprendizado
Os temas abordados
Os temas abordados
A forma que o
aplicativo te elogia a
cada acerto
A linguagem de fácil
acesso
Da pouca quantidade
de perguntas de cada
tema
Da forma de voltar ao
início
As perguntas do tema
de transportes
Pouco conteúdo

Mais perguntas por
tema e perguntas
sobre a saúde do
trabalhador
(incluir) tema de meio
ambiente
Aplicativo com mais
informações e
conteúdo
Acesso ao conteúdo
da biblioteca

Respostas (Versão Não
Gamificada)








A facilidade de uso
Aplicativo inovador e interativo
A facilidade de uso
O conteúdo é interessante
A facilidade para testar os
conhecimentos e aprender ao
mesmo tempo
O conteúdo tem tema atual
Os temas abordados







Pouco conteúdo
Melhorar a performance
Pouco conteúdo
Travou em algumas lições
Algumas respostas confusas



Mais temas de SST como
PPRA, LTCAT, PCMSO
Mais Quiz
Adicionar mais conteúdo,
quando errar, o app deve
indicar a resposta certa
Dar nota ou estrelas para
cada etapa concluída
Incluir NRs
Colocar mais temas







O quadro anterior apresenta uma grande similaridade das respostas dos
usuários, que citam a facilidade de uso, a necessidade de inclusão de novos
conteúdos e a necessidade de melhorar a performance de ambas as versões.
Na sequência são demonstrados os dados da frequência de uso ao longo do
período do experimento.
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Figura 20 - Frequência de Acesso

Acessos por Dia
Percentual de Usuários

120%
100%
80%
60%

Não Gamificado

40%

Gamificado

20%
0%
Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Os dados estão expostos de acordo com o percentual de cada amostra e de
acordo com o período concedido a cada grupo, sendo de 15 dias corridos após a
instalação do aplicativo. É possível visualizar que a frequência de acesso para o
aplicativo não gamificado é maior até o término da primeira semana. Após isso, os
resultados se estabilizam e há momentos em que a frequência de acesso da versão
gamificada ultrapassa a versão não gamificada.
Em relação às insígnias adquiridas pelos usuários, a tabela a seguir mostra o
resultado ao longo de 15 dias do experimento.
Tabela 9 - Insígnias por usuário

ID

Tema

Descrição

Tipo de Badge

24

1

Medalha de Ouro

Permanente

24

2

Medalha de Bronze Permanente

24

-

3x por semana

Temporária

24

-

4x por semana

Temporária

25

1

Medalha de Ouro

Permanente

25

2

Medalha de Prata

Permanente

23

1

Medalha de Ouro

Permanente
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27

1

Medalha de Ouro

Permanente

27

4

Medalha de Prata

Permanente

34

1

Medalha de Ouro

Permanente

26

1

Medalha de Ouro

Permanente

28

1

Medalha de Ouro

Permanente

9

1

Medalha de Ouro

Permanente

39

1

Medalha de Ouro

Permanente

40

1

Medalha de Bronze Permanente

12

1

Medalha de Bronze Permanente

31

1

Medalha de Ouro

Permanente

35

1

Medalha de Ouro

Permanente

8

1

Medalha de Ouro

Permanente

11

1

Medalha de Ouro

Permanente

36

1

Medalha de Ouro

Permanente

A tabela anterior mostra que os usuários da versão gamificada conquistaram
19 insígnias permanentes e 2 temporárias. Também é fácil visualizar o
aproveitamento por tema de acordo com a insígnia conquistada, onde a medalha de
ouro corresponde a 100% de aproveitamento no tema.
Com base nos dados apresentados nesta seção, são apresentadas a seguir as
conclusões sobre o uso da técnica de gamificação.
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7 CONCLUSÃO
Na revisão bibliográfica foi possível entender o cenário atual de e-gov no Brasil
e as dificuldades apresentadas pelos cidadãos ao acessar os serviços de e-gov,
assim como a necessidade de criação de mecanismos para melhorar o feedback ao
cidadão e que permitam também a avaliação da qualidade dos serviços prestados.
A partir destas necessidades, foram pesquisadas formas de motivar o usuário e
melhorar o retorno ao cidadão. Dentre os fatores motivacionais, foram explorados
conceitos como a motivação extrínseca para entender como o usuário se sente ao
interagir com uma interface.
Como formas de engajar o usuário a utilizar mais frequentemente os serviços
oferecidos por meio do governo eletrônico foi estudada a técnica conhecida como
gamification e quais mecanismos se adequam ao contexto de aprendizagem para
diferentes perfis dentro de um ambiente virtual.
Os estudos de Schell (2008), Zichermann e Cunningham (2011) e Ferro, Walz
e Greuter (2013) permitiram entender os diferentes elementos de gamification e
identificar quais elementos de gamification utilizar de acordo com o tipo de
personalidade do usuário.
A análise do trabalho de Bista (2012) serviu de base para elencar as atividades
dentro de um aplicativo de aprendizagem, e o trabalho de Fadel et al.(2014)
exemplificou formas de utilização de gamification em ambientes educacionais.
Com os estudos citados anteriormente, foi proposto e aplicado um método para
elencar mecanismos de gamification de acordo com o perfil do usuário e, contexto
da aplicação, para projetos de aplicações gamificadas.
Com o uso de padrões de projeto de interface foi possível desenvolver
interfaces com recursos já testados e propor novos padrões para aplicativos
gamificados.
O experimento proposto permitiu coletar dados para analisar o engajamento de
um grupo focal de estudantes em saúde e segurança no trabalho, tendo como
orientação a execução de tarefas dentro de um aplicativo de perguntas e respostas.
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Devido ao número de estudantes ter sido distinto, foram utilizadas médias para
realizar a comparação entre os resultados dos dois grupos de usuários, divididos
pela versão do aplicativo.
O questionário aplicado posteriormente ao experimento demonstrou que os
participantes tinham interesse pelo conteúdo e não tiveram dificuldades no uso do
aplicativo, e inclusive sugeriram a adição de novos temas e conteúdos ao aplicativo.
Algumas tarefas sugeridas, como inserção de comentários, avaliação de
comentários não foram executadas em ambas as versões do aplicativo e portanto
não foi possível analisar se a técnica de gamificação poderia contribuir para tais
ações. No entanto, tal comparação foi possível na tarefa principal do aplicativo,
sendo ela a realização de lições dentro do aplicativo.
Conforme proposto, o experimento contribuiu para analisar a eficácia do uso da
técnica de gamificação em relação ao feedback contínuo, sendo possível notar que
os usuários demonstraram uma boa receptividade nas mensagens fornecidas pelo
aplicativo gamificado a cada resposta e pelo fato do aplicativo servir de instrumento
para avaliar o conhecimento dos usuário, de forma gradual, concedendo
recompensas virtuais em forma de medalhas a cada conclusão de tema.
Em relação ao monitoramento do usuário, foi possível acompanhar o progresso
dos usuários por meio da frequência de acesso e das conquistas destravadas. Em
relação aos temas em que o usuário participou, foi possível por meio das medalhas
conquistadas pelos usuários, identificar se os usuários conseguiram concluir
integralmente as lições (medalha de ouro). Sem tal informação, é necessário realizar
uma análise de conclusão a cada lição, observando se todas as lições foram
concluídas integralmente, acertando-se todas as questões. O uso de medalhas
funcionou como uma síntese da participação do usuário dentro de cada tema.
A avaliação do conteúdo foi feita apenas por 2 usuários, portanto não é
possível estimar a eficácia neste ponto.
Enfim, o experimento mostrou por meio das médias apresentadas no quadro 15
que o uso da técnica de gamificação foi eficaz ao engajar os usuários até 30 anos
por meio do uso de aplicativo móvel que disponibiliza material educacional fornecido
pelo governo. É notável a maior média dos usuários da versão gamificada nas
tarefas de responder aos questionários e realizar as lições do aplicativo em relação
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às médias dos usuários acima dos 30 anos. No entanto a situação se inverte para os
usuários acima de 30 anos. Entende-se que o conteúdo por si só já foi atrativo
suficiente para engajá-los nas tarefas supracitadas e que os elementos de
gamification utilizados não foram suficientes o bastante para engajar usuários mais
experientes a repetirem as lições de forma a acumularem maior pontuação e
posição de destaque na comunidade.

7.1. Trabalhos Futuros
Como possibilidade de trabalhos futuros, pode-se realizar um estudo do uso de
gamification nos demais estágios de e-gov (estágios 1 e 4), e em diferentes
contextos de uso, como a consulta de documentos, o cadastramento de notas fiscais
e em programas sociais.
Sugere-se ainda a ampliação dos elementos de gamification utilizando o
método proposto nesta pesquisa, mais precisamente na seção 3, e aumentar o
número de usuários e prazo do estudo de caso.
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APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO
Termo de consentimento apresentado aos participantes previamente a realização do
experimento baseado no modelo apresentado por Barbosa e Silva (2010).

Termo de Consentimento
Somos da Equipe de desenvolvimento de sistemas da Fundacentro em parceria com
o IPT-USP (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Estamos avaliando a usabilidade de um
sistema de aprendizado baseado em questionários utilizando como smartphones sensíveis
ao toque. Para este teste, solicitamos seu consentimento para a instalação do aplicativo e o
preenchimento do questionário após o período de realização dos testes. Para que você
possa decidir se deseja participar, é imprescindível que você conheça as seguintes
informações:


Os dados coletados durante a utilização do aplicativo e após o preenchimento do
questionário destinam-se exclusivamente a atividades para análise e pesquisa;



Tenho ciência que os dados coletados pelo aplicativo são utilizados apenas para
pesquisa sem qualquer identificação pública;



Tenho o compromisso de apresentar os resultados como relatório da área de
desenvolvimento de sistemas. A divulgação destes resultados pauta-se no respeito à
sua privacidade e no anonimato dos participantes em quaisquer documentos
elaborados;



O consentimento para a participação dos testes e preenchimento do questionário é
uma escolha livre, feita mediante a prestação de todos os esclarecimentos
necessários sobre a pesquisa;



Os testes e o preenchimento do questionário podem ser interrompidos a qualquer
momento, segundo a sua disponibilidade e vontade;



Encontro-me

disponível

para

contato

através

do

email:

fernando.fernandes@fundacentro.gov.br
De posse dessas informações, gostaríamos que você se pronunciasse acerca da
participação nos testes e no questionário:
( ) Dou meu consentimento para a sua realização
( ) Não consinto com a sua realização
Nome:____________________________________________________
Email:____________________________________________________
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APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO PRÉ-EXPERIMENTO
1. Informe seu nome completo:
______________________________________
2. Sexo
a) Masculino
b) Feminino
3. Qual sua faixa etária?
a) Abaixo de 21
b) 21-30
c) 31-40
d) 41-50
e) Acima de 50
4. Grau de instrução
a) Ensino Médio Incompleto
b) Ensino Médio Completo
c) Ensino Superior Incompleto
d) Ensino Superior Completo
e) Pós-Graduação Incompleta
f)

Pós-Graduação Completa

5. Possui algum conhecimento sobre Saúde e Segurança no Trabalho
a) Nenhum
b) Muito pouco
c) Pouco
d) Conheço
e) Conheço muito
6. Quais atividades costuma realizar com maior frequência no seu smartphone?
(Selecione 1 ou mais opções)
a) Leitura de email
b) Acesso a redes sociais
c) Navegar na internet
d) Utilização de jogos eletrônicos
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APÊNDICE C: QUESTIONÁRIO PÓS-EXPERIMENTO
Questionário – Avaliação Pós-Uso
1. Nome completo: _________________________________________________
2. Preencha seu email: ______________________________________________
3. Já utilizou aplicativos móveis de perguntas e respostas?
a) Sim
b) Não
4. Ao utilizar o aplicativo, foi fácil encontrar o conteúdo de seu interesse?
a) Concordo plenamente
b) Concordo parcialmente
c) Não concordo nem discordo
d) Discordo parcialmente
e) Discordo totalmente
5. Qual o nível de dificuldade das questões apresentadas?
a) Muito fácil
b) Fácil
c) Médio
d) Difícil
e) Muito Difícil
6. Você se sentiu motivado pelo aplicativo para concluir todas as perguntas de uma
lição?
a) Concordo plenamente
b) Concordo parcialmente
c) Não concordo nem discordo
d) Discordo parcialmente
e) Discordo totalmente
7. O conteúdo o motivou a concluir todas as perguntas de uma lição?
a) Concordo plenamente
b) Concordo parcialmente
c) Não concordo nem discordo
d) Discordo parcialmente
e) Discordo totalmente
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8. Você se sentiu motivado pelo aplicativo para concluir todas as lições de um mesmo
assunto (Ex: Ergonomia, Transportes)?
a) Concordo plenamente
b) Concordo parcialmente
c) Não concordo nem discordo
d) Discordo parcialmente
e) Discordo totalmente

9. O conteúdo o motivou a concluir todas as lições de um mesmo assunto (Ex:
Ergonomia, Transportes). ?
a) Concordo plenamente
b) Concordo parcialmente
c) Não concordo nem discordo
d) Discordo parcialmente
e) Discordo totalmente

10. Qual sua opinião sobre o aplicativo?
a) Muito confuso
b) Confuso
c) Indiferente
d) Fácil de usar
e) Muito fácil de usar

11. O que você mais gostou no aplicativo?

_________________________________________________________
12. O que você menos gostou no aplicativo?

_________________________________________________________
13. Sugestões de melhorias ou novos conteúdos para o aplicativo?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
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APÊNDICE D: PROBLEMAS IDENTIFICADOS NA INSPEÇÃO DOS
APLICATIVOS E SUAS DEVIDAS CORREÇÕES – APP GAMIFICADO
Localização: Telas de Introdução
Problema 1: O sistema apresenta ao usuário uma opção para sair do tutorial somente na
última tela do tutorial. Deve-se permitir que o usuário saia a qualquer momento
Problema 2: Botão Iniciar não esta em uma posição de fácil alcance para o usuário e
confunde com a tela demonstrada ao fundo do aplicativo.

Antes

Depois

Não há opção de sair do tutorial

Adicionado botão Pular Intro.
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Iniciar longe dos polegares e

Adicionado Botão Iniciar na parte inferior

sobrepondo a tela de tutorial

do tutoriall
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Localização: Menu
Problema 3: Ícones de “Tutorial” e “Sobre” iguais

Antes

Depois

Ícones iguais que remetem a

Alterado o ícone do Tutorial

significados diferentes
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Localização: Perguntas
Problema 4: O ícone de ajuda não esta claro o suficiente

Antes

Depois

Não esta claro o que quer dizer o ícone

Adicionado texto abaixo do ícone e

vermelho.

alterada imagem do ícone.
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Problema 5: Ao clicar em alguma pergunta, há um som relacionado para acertar e errar.
No entanto, não há como desabilitá-lo.

Antes

Depois

Não existia opção no menu para

Adicionado opção de Configurações no

desabilitar o som.

menu e nova tela para habilitar ou
desabilitar o som
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APÊNDICE E: PROBLEMAS IDENTIFICADOS NA INSPEÇÃO DOS
APLICATIVOS E SUAS DEVIDAS CORREÇÕES – APP NÃO GAMIFICADO
Localização: Telas de Introdução
Problema 1: O sistema apresenta ao usuário uma opção para sair do tutorial somente na
última tela do tutorial. Deve-se permitir que o usuário saia a qualquer momento
Problema 2: Botão Iniciar não esta em uma posição de fácil alcance para o usuário e
confunde com a tela demonstrada ao fundo do aplicativo.

Antes

Depois

Não há opção de sair do tutorial nas

Adicionado botão Pular Intro.

primeiras telas
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Iniciar longe dos polegares e sobrepondo Adicionado Botão Iniciar na parte inferior
a tela de tutorial

do tutorial
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Localização: Menu
Problema 3: Ícones de “Tutorial” e “Sobre o App” iguais

Antes

Depois

Ícones iguais que remetem a

Alterado o ícone do Tutorial

significados diferentes
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Localização: Perguntas
Problema 4: Não há indicação de número de tentativas

Antes

Depois

Não está claro quantas tentativas o

Adicionado texto informando o número

usuário possui por lição.

de tentativas.
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Problema 5: Ao clicar em alguma pergunta, há um som relacionado para acertar e errar.
No entanto, não há como desabilitá-lo.

Antes

Depois

Não existia opção no menu para

Adicionado item de menu

desabilitar o som.

“Configurações” no menu e nova tela
para habilitar ou desabilitar o som
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APÊNDICE F: ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS
Figura 21 - Diagrama de Caso de Uso
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Requisitos Não Funcionais

Requisito
Não
Funcional

Descrição do Requisito Não Funcional

Duas pessoas não podem utilizar o mesmo
login simultaneamente
RNF2
Fornecer tutorial para auxiliar o aprendizado
das tarefas do aplicativo
RNF3
Utilizar mesmo padrão de navegação em
todas as telas e guia de estilo pré-definido
RNF4
Permitir que novos conteúdos sejam
adicionados sem necessidade de reinstalação
do aplicativo
RNF5
O produto deverá ser instalado em
dispositivos com sistema operacional IOS,
Android ou Windows
Fonte: Elaborado pelo autor baseado na ISO-9126
RNF1

Característica

Funcionalidade
Usabilidade
Usabilidade
Manutenibilidade

Portabilidade
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Modelagem Lógica de Dados
Figura 22 - Modelagem Lógica de Dados

