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RESUMO
A Gamificação consiste no uso de experiências e mecânicas de jogos em
contextos não relacionados a jogos, em situações empresariais e de inovação, com
o objetivo de obter maior motivação e engajamento para atingir metas estabelecidas
para a equipe. Este termo, aplicado ao gerenciamento de equipes e projetos, surgiu
em 2002 e vem ganhando mais espaço desde 2010, quando atingiu massa crítica no
Google Trends. No contexto do gerenciamento do processo de Software, o uso da
Gamificação é abordado de forma ad-hoc e limitada, seja na cobertura – geralmente
limitado a uma disciplina, como Testes ou Gestão de Configuração -, seja nos
elementos de jogos utilizados – como a pontuação - ou ao público-alvo da
abordagem – tipicamente em meio acadêmico. O objetivo deste trabalho é
desenvolver uma abordagem de Gamificação para o gerenciamento de processos
de software baseados na disciplinas de Gerenciamento de Requisitos do CMMI-Dev,
para ser instanciada em projetos reais de se obter maior engajamento e motivação
das equipes. Para o desenvolvimento da abordagem foram selecionadas técnicas e
elementos de jogos que poderão ser vinculadas às atividades do processo de
software para a sua gestão, estabelecendo assim um mapeamento de atividades
gamificadas de referência que poderão ser instanciadas ao processo de software
definido pela equipe. A título de pesquisa, a abordagem será utilizada por uma
equipe de desenvolvimento para avaliar a validade e melhoria no patamar
motivacional dos participantes do processo. Com os resultados encontrados foi
possível concluir que o uso da Gamificação é válido como técnica de gerenciamento
de um processo de software e que houve o impacto motivacional nos participantes,
inclusive maior se comparado a uma abordagem tradicional de gestão do processo
de software.
Palavras-Chave: Gamificação; Processo de Software; Gerenciamento do
Processo de Software; CMMI.

ABSTRACT
Gamification in the management of the Software process: An action research
applied to Requirements Management
Gamification consists in the use of gaming experiences and mechanics in
contexts not related to games, like business and innovation situations, in order to
obtain greater motivation and commitment to achieve established goals for the team.
This term, applied to team and project management, emerged in 2002 and has been
gaining more space since 2010 when it reached critical mass in Google Trends. In
the context of managing the Software process, the use of Gamification is approached
ad-hoc and limited, either in coverage - usually limited to a discipline such as Testing
or Configuration Management - or in game elements used - such as Score - or the
target audience of the approach - typically in an academic setting. The objective of
this work is to develop a Gamification approach for the management of software
processes based on the CMMI-Dev Requirement Management discipline, to be
instantiated in real projects to obtain greater engagement and motivation of the
teams. For the development of the approach were selected techniques and elements
of games that could be linked to the activities of the software process for its
management, thus establishing a mapping of reference gamified activities that could
be instantiated to the software process defined by the team. As a research, the
approach will be used by a development team to assess the validity and
improvement in the motivational level of the process participants. With the results
found, it was possible to conclude that the use of Gamification is valid as a
management technique of a software process and that there was the motivational
impact on the participants, even greater when compared to a traditional software
process management approach.
Keywords: Gamification; Software Process; Software Process Management;
CMMI.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e Motivação
Deterting et al. (2011) definem Gamificação como o uso de elementos de design
de jogos em contextos que não são de jogos. Burke (2015) complementa a definição
ao declarar que a Gamificação tem como meta motivar e engajar as pessoas para
que objetivos sejam atingidos, complemento que também é defendido por
Marczewski (2013).
O termo Gamificação foi criado em 2002 por Nick Pelling e inicialmente foi
utilizado para descrever a aplicação de interfaces com aparência de jogos para que
transações eletrônicas se tornem mais rápidas e confortáveis aos seus clientes.
Porém, o mercado acabou por amadurecer o conceito e, hoje, Gamificação é
utilizada como técnica para envolver as pessoas em um nível emocional e, assim,
motivá-las de forma mais incisiva para o cumprimento de metas (BURKE, 2015).
O Standish Group em seu Chaos Report de 2015 avaliou o sucesso de projetos
de software no mercado e quais foram os principais fatores críticos de sucesso
destes projetos na visão do mercado, dentro da amostra pesquisada. O uso de
métodos ágeis foi considerado fator crítico de sucesso para 7% dos entrevistados, já
o envolvimento e motivação dos envolvidos nos projetos foram considerados como
fator crítico de sucesso para 15% das empresas (CHAOS REPORT 2015, apud
HASTIE; WOJEWODA, 2016).
Esta visão de mercado apresentada pelo Chaos Report e o objetivo fim da
Gamificação demonstram que existe uma grande oportunidade de uso da técnica na
indústria de software, porém é necessário se avaliar o que já existe de referência e
pesquisa nesta linha.
Cunha, Gasparini e Berkenbrock (2013) realizaram uma investigação na
aplicação de gamificação no uso de Sistemas Colaborativos, comparando sistemas
com e sem gamificação. O estudo identificou melhoria no engajamento e aumento
na quantidade de atividades realizadas dentro dos sistemas nos casos gamificados.
Dubois e Tamburelli (2013) experimentaram em suas turmas de alunos a
gamificação aplicada em atividades controladas de desenvolvimento de software,
atingindo resultados significativos ao comparar os resultados do grupo que utilizou
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gamificação e o que não utilizou, como por exemplo a média de cobertura de testes
que subiu de 38,8% para 56,9%.
Outros autores pesquisados identificaram resultados semelhantes ao aplicar
técnicas de gamificação diferentes à outros processos de Software: Snipes, Nair e
Murphy-Hill (2014) aplicaram a pontuação para estimular a maturidade do seu time
de desenvolvimento; Sheth, Bell e Kaiser (2011a), (2011b) e (2012) desenvolvem
um método baseado em missões e realizam um estudo de caso em suas turmas da
disciplina de Testes; Passos et al. (2011) propõem o uso de medalhas para
reconhecer o cumprimento de entregas planejadas; Ašeriškis e Damaševičius (2014)
exploram o uso de medalhas e de metáfora visual para estimar o gerenciamento de
projeto; Singer e Schneider (2012) aplicam a pontuação para estimular a entrega e
versionamento de código em um estudo de caso, mesma abordagem proposta por
Melo et al. (2014).
Já Costa (2012) confirma em seu estudo que as novas gerações encaram o dia
a dia no trabalho de forma diferente das gerações anteriores e o fato destas novas
gerações serem grandes consumidores de jogos eletrônicos faz com que eles
encarem o jogo e o trabalho como complementos, justificando o uso da gamificação
no contexto corporativo.
Observa-se então que a aplicação de gamificação pode demonstrar resultados
positivos. O processo de software poderia ser beneficiado com a aplicação destas
práticas, sendo que, segundo Humphrey (1990), entende-se por processo de
software o conjunto de atividades necessárias para transformar os requisitos de
usuário em software.
Tanto Cunha, Gasparini e Berkenbrock (2013) quanto Costa (2012) afirmam
que a gamificação é assunto pouco explorado nos meios científico-acadêmicos. No
levantamento bibliográfico elaborado pelo autor deste trabalho as referências
apresentadas no capítulo 2 são poucas – confirmando os autores citados - pouco
aprofundadas, aplicadas a cenários restritos e não produtivos – tipicamente grupos
de alunos em situações controladas e acadêmicas – e de forma ad-hoc.
Portanto existe a oportunidade de pesquisa para a estruturação de uma
abordagem organizada e roteirizada de uso da Gamificação para o gerenciamento
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do processo de software e que consiga trazer ganhos de motivação aos
participantes do processo.
1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor uma abordagem organizada e replicável para
aplicação de técnicas de gamificação ao processo de Gerenciamento de Requisitos
de modo a promover a melhoria da motivação e engajamento das equipes
envolvidas.
O conjunto das técnicas de Gamificação será organizado de forma que possa
ser instanciado segundo um roteiro, para o gerenciamento do processo de software
em execução em projetos específicos da organização.
1.3 Contribuições da Pesquisa
O levantamento bibliográfico sobre gamificação e suas técnicas de aplicação
demonstrou que estas foram pouco exploradas no contexto do Gerenciamento do
Processo de Software. Observaram-se poucas referências sobre o assunto a partir
de pesquisas realizadas no período de dezembro de 2015 a Agosto de 2016 no
IEEE, ACM, Research Gate, Portal Capes, Google Scholar e Internet, com
composições de palavras-chave como “Gamification”, “Software Process”, “Software
Engineering”, “Process Management”, “Gamificação”, “Ludificação”, “Processo de
Software” e “Gerenciamento do Processo de Software”.
Foram identificados apenas 12 trabalhos acadêmicos sobre gamificação
aplicada ao Gerenciamento do Processo de Software, sendo que esses trabalhos se
limitam à aplicação da gamificação a contextos muito específicos: tipicamente
cobrindo apenas um processo de Software; como por exemplo Testes, Gestão de
Configuração e Gerenciamento de Projeto; em cenários controlados, a grande
maioria somente em meio acadêmico, em turmas pequenas de alunos.
Neste ponto ressalta-se também a questão de que os autores exploraram a
gamificação orientada a um cenário específico e de forma ad-hoc – exploratória e
orientada somente ao caso específico do contexto da pesquisa, sendo assim as
propostas encontradas nos autores não são repetíveis por concepção.
Com isso, esta pesquisa traz como contribuição:
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•

Uma definição organizada e roteirizada de como se instanciar e aplicar as
técnicas de Gamificação no Gerenciamento de um Processo de Software;

•

A aplicação de mais de uma técnica de Gamificação a um processo de
software, como por exemplo e de forma não exaustiva, pontuação, placar
de líderes, missões, conquistas, Personas, etc.;

•

A aplicação das técnicas de Gamificação a um processo de Software que
não foi explorado pelos autores pesquisados como referência bibliográfica;

•

O gerenciamento gamificado de um processo de software baseado em
um guia de referência reconhecido pelo mercado, no caso o CMMI-Dev
(Capability Maturity Model - Integration for Development);

•

A preocupação com a influência que os elementos de jogos utilizados
podem trazer para a motivação dos vários arquétipos de jogadores;

•

A aplicação e coleta de resultados em um contexto real de uso, dentro de
uma empresa de mercado.

1.4 Etapas do Trabalho
O trabalho foi segmentado em oito atividades, conforme a Figura 1 e a descrição
a seguir:
Atividade 1: Revisão da literatura pertinente, cobrindo temas relacionados a
Gamificação e gerenciamento do processo de software. Análise das referências e
estabelecimento das técnicas de Gamificação para o gerenciamento do processo de
software.
Atividade 2: Construção do modelo conceitual da Gamificação para a Pesquisa
Com a pesquisa de referências bibliográficas sobre os conceitos de Gamificação
e de propostas de aplicação da mesma ao processo de software, será realizada uma
análise para a identificação de quais técnicas / elementos de jogos serão explorados
durante o desenvolvimento deste trabalho de dissertação, explorando os Arquétipos
de Jogadores de Bartle (1996) e Marczewski (2013) e a proposta de elementos de
jogos de Marczewski (2015) cruzada com as técnicas encontradas nos trabalhos
acadêmicos pesquisados sobre Gamificação aplicada ao processo de software.
Com a definição das técnicas de Gamificação para o processo de software
torna-se necessário o estabelecimento do processo de software que será adotado
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para o desenvolvimento da proposta de entrega desta pesquisa. Para isso serão
analisadas as áreas de processos encontradas no CMMI-Dev e delimitado o escopo
a uma área de processo que ainda não possua referência bibliográfica de
Gamificação aplicada e que seja passível de aplicação na pesquisa.
Por último será feita a construção de um roteiro para se gamificar o processo,
baseado nas propostas de Marczewski (2013 e 2015), Burke (2015), Dubois e
Tamburelli (2013), Viana (2013), Rajamarthandan (2014) e Passos (2011).
Figura 1 – O método de pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

Atividade 3: Execução da Pesquisa-Ação
Nesta atividade será executada uma pesquisa-ação do processo de software
gamificado para a verificação da validade da abordagem proposta. Para isso, um
conjunto de colaboradores de equipes de Tecnologia de Informação de uma
seguradora de grande porte trabalhará durante o período de 2 meses com a
proposta de Gamificação para o gerenciamento do seu processo padrão, com a
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aplicação de uma pesquisa qualitativa de motivação dos jogadores para a
mensuração dos resultados da aplicação da pesquisa. Dado que a realização da
pesquisa ocorre sob influência e controle do pesquisador, com ajustes de execução
de acordo com os resultados encontrados, podemos classificar este trabalho como
Pesquisa-Ação, de acordo com a definição proposta por Tripp (2005).
Atividade 4: Análise dos resultados da pesquisa e conclusão
Por último serão analisados os resultados das pesquisas qualitativas de
motivação dos envolvidos na execução da pesquisa-ação, para se identificar os
ganhos de motivação percebidos pela equipe, para assim se confirmar a validade e
os ganhos no processo com o uso do método proposto.
Também serão avaliados fatores restritivos e oportunidades futuras de pesquisa
para complementação da abordagem proposta, assim como a análise do resultado
final da pesquisa para a proposição da conclusão e validade da abordagem.
1.5 Organização do trabalho
Este trabalho está organizado conforme a estrutura a seguir:
Capítulo 1 – Introdução: Neste capítulo foi apresentada a motivação e o objetivo
deste trabalho de dissertação, assim como o método e a estrutura adotados para o
desenvolvimento do mesmo.
Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica: Apresenta os conceitos básicos da
Gamificação, referências acadêmicas de uso da técnica aplicada ao processo de
software, uma referência para o desenvolvimento deste processo e as conclusões
encontradas pelo autor deste trabalho sobre as referências bibliográficas.
Capítulo 3 – A proposta de abordagem de Gamificação: Nesta seção serão
apresentadas as propostas de técnicas / elementos de jogos de Gamificação
aplicáveis ao processo de software e a referência de processo utilizada durante o
desenvolvimento deste trabalho. Com estas definições serão pré-instanciadas as
técnicas de Gamificação para que sejam utilizadas como referência para a pesquisa,
assim como será apresentada a proposta de roteiro de Gamificação construída
neste trabalho.
Capítulo 4 – Pesquisa-Ação: Neste capítulo é apresentado o contexto onde a
Pesquisa-Ação foi aplicada, o seu planejamento, a aplicação do roteiro de
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gamificação proposto por este trabalho no contexto real, o sistema construído para a
pesquisa e a descrição da aplicação da pesquisa.
Capítulo 5 – Resultados: São apresentados os resultados encontrado pela
aplicação da pesquisa, o resultado da pesquisa motivacional aplicada e a descrição
das dificuldades, restrições e situações de contorno aplicadas.
Capítulo 6 – Conclusão: Nesta última sessão serão apresentadas as
considerações finais sobre a proposta apresentada, uma análise de fatores críticos e
contribuições, a identificação de oportunidade de trabalhos futuros e uma análise
sobre o quanto do objetivo original do trabalho foi atingido.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Introdução
Esta seção contém a base acadêmica para a construção deste trabalho, a partir
dos conceitos gerais de gamificação, como este tema pode ser aplicado ao processo
de software e qual a contribuição destes autores para esta pesquisa.
2.2 A Gamificação
Deterding et al. (2011) definem Gamificação como o uso de elementos de design
de jogos em contextos que não são de jogos e detalham a definição ao descrever
que jogos são caracterizados por regras, competição ou conflitos para se atingir
resultados específicos ou discretos por participantes humanos.
Marczewski (2013) expande a definição de Gamificação de forma mais
detalhada, sendo a aplicação de metáforas de jogos em contextos não relacionados
aos

mesmos

busca

influenciar

comportamentos,

aumentar

a motivação e

potencializar o engajamento.
Já segundo Burke (2015), a Gamificação é o uso de experiências e mecânicas
de jogos digitais em contextos não relacionados a jogos, tipicamente em contextos
empresariais e de inovação, com o objetivo de obter maior motivação e engajamento
para atingir metas, complementando assim a visão de Marczewski (2013).
Burke (2015) explica que o termo foi criado “feio” de forma proposital em 2002
pelo consultor britânico Nick Pelling para que as pessoas se lembrassem da
expressão, sendo que inicialmente a técnica foi utilizada para descrever a aplicação
de interfaces com aparência de jogos para que transações eletrônicas se tornem
mais rápidas e confortáveis para os seus clientes e somente em 2010 alcançou
massa crítica mínima para aparecer no Google Trends.
Marczewski (2013) complementa a definição ao afirmar que o termo ganhou a
atenção do público quando a geração de pessoas que cresceu jogando videogames
entrou no mercado de trabalho.
Viana et al. (2013) defendem que o uso de mecânica de jogos em situações do
dia a dia ajuda a acelerar os ciclos de avaliação de desempenho, de adaptação a
mudanças; clarificação dos objetivos, eliminando ambiguidade e indefinições;
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apresentação mais persuasiva das tarefas a serem executadas, trazendo maior
engajamento e divisão de grandes tarefas de longo prazo em outras menores para
se atingir no curto prazo, também melhorando o engajamento.
Naturalmente esta visão de ganhos é atrativa sob a ótica de um gestor,
especialmente do desenvolvimento de software, no qual é senso comum a busca
contínua por maior eficiência e qualidade.
Na verdade Burke (2015) vai mais longe ao afirmar que a Gamificação permite
que se tenha uma visão integrada de cada funcionário e o seu comportamento em
diferentes situações tratadas pela Gamificação. Ainda, segundo o mesmo autor, o
sucesso da Gamificação está no fato de envolver as pessoas em um nível
emocional, motivando-as a fazer mais pela organização em troca de um retorno
mais

compensador,

com

aspectos

psicológicos

mais

profundos

do

que

simplesmente um modelo de recompensa extrínseca, que são geralmente
pagamentos ou recompensas.
A Gamificação se baseia em recompensas intrínsecas, sendo que tipicamente
estas recompensas derivam de se ter maior autonomia (escolher o melhor caminho),
domínio (se tornar melhor em algo) e propósito (buscar algo maior que si) (BURKE,
2015).
Em um primeiro momento parece simples tratar uma situação de dia a dia como
se fosse um jogo ou até mesmo achar-se que gamificar é transformar o trabalho em
um jogo, porém a realidade não é bem essa. Existem técnicas e é necessário
estabelecer uma abordagem minimamente planejada para se fazer a Gamificação.
2.3 Diferenças entre abordagens baseadas em Jogos
O uso da expressão Gamificação pode causar estranheza e confundir quem tem
o primeiro contato com o termo, já que não é só a Gamificação que se apropria de
elementos de jogos. Marczewski (2013) define quatro abordagens baseadas em
elementos de jogos:
•

Design gamificante: é a aplicação da filosofia dos jogos na experiência
do usuário, com a usabilidade e estética construídas parecidas com jogo
ou com uma abordagem divertida, mas sem o uso estruturado de
elementos de jogos. Exemplos clássicos desta abordagem são as
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mensagens de erro suavizadas do Twitter (baleia) e do Windows 10
(emoticon);
•

Gamificação: é o uso dos elementos estruturais de jogos em contextos
que não são de jogo e é todo o conceito que permeia este trabalho de
pesquisa;

•

Jogos Sérios ou Simuladores: em termos de estrutura são jogos, porém
sem o objetivo de serem utilizados para a diversão, mas sim para um
propósito sério;

•

Jogos: é a abordagem que utiliza toda a filosofia, elementos de jogo em
contexto de jogos, com o objetivo de diversão do jogador.

A figura 2 apresenta a cobertura de cada uma destas abordagens e a figura 3
apresenta em quadrantes a diferenciação entre as abordagens em termos de
objetivos.
Figura 2 – Cobertura das abordagens baseadas em jogos

Fonte: Adaptado de Marczewski (2013)
Figura 3 – Objetivos primários de abordagens baseadas em jogos

Fonte: Adaptado de Marczewski (2013).
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2.4 Projetar a Gamificação
Para se aplicar a Gamificação a um contexto em específico, primeiramente é
necessário que se projete a experiência e atuação com a visão centrada no
“jogador”, e com isso, seguir uma sequência lógica de preparação da solução
Gamificada. Os autores de base da Gamificação – Viana et al. (2013), Marczewski
(2013) e Burke (2015) – apresentam visões complementares e de certa forma
similares de como aplicar a Gamificação a um contexto, conforme apresentado no
Quadro 1.
Quadro 1 – Passos para projetar a Gamificação
Marczewski (2013)

Viana et al. (2013)

Burke (2015)

Saber o que será gamificado – ter certeza de cada atividade a gamificar
Saber porque está gamificando – que resultados são esperados com a
Gamificação
Saber quem está envolvido – saber quem são os jogadores para engajálos
Saber como gamificar – que elementos, ideias, recompensas serão
utilizadas
Ter preparado a análise – estabelecer métricas e análises para mensurar o
sucesso da Gamificação
Ter testado com os usuários – testar a Gamificação com os seus usuários,
não com os seus designers
Ter atuado com o feedback – capturar feedback nos testes para deixar
somente o que é benéfico
Ter liberado a solução – faça barulho ao entregar a Gamificação para que
as pessoas saibam que estão nela
Compreender o problema e o contexto – compreender qual é o problema
a ser resolvido e o contexto envolvido: objetivos do jogo, comportamentos
dos envolvidos, ambiente e contexto que será gamificado e plataforma a ser
utilizada
Compreender quem são os jogadores – saber quem são os jogadores,
suas características, tipos e atividades
Critérios norteadores e missão do jogo – saber qual é a missão e como
ela irá direcionar os jogadores
Desenvolver ideias para o jogo – definir o tema, história e estética do jogo
Definir o jogo e suas mecânicas – estabelecer a duração, frequência de
interação, mecânicas, pontuação e recompensas
Testar em baixa, média ou alta fidelidade – avaliar as mecânicas, modelo
de pontuação, conceito e o engajamento dos jogadores
Implementação e monitoramento – gerenciamento contínuo e implementar
modificações para a melhoria
Mensuração e avaliação – ao final avaliar o engajamento, tempo gasto e
retorno da Gamificação
Definir os resultados esperados e as métricas de sucesso – definir o que
se quer com a Gamificação e como medir
Definir um público-alvo – Definir quem irá interagir com a Gamificação:
clientes, funcionários e comunidade
Definir os objetivos dos jogadores – estabelecer os motivadores da
empresa e dos jogadores e estabelecer os seus pontos em comum
Determinar o modelo de engajamento dos jogadores – definir como
engajar e motivar os jogadores
Definir o ambiente de jogo e planejar a jornada – estabelecer como será o
ambiente do jogo e como os jogadores irão interagir e evoluir no mesmo
Definir a economia do jogo – estabelecer os incentivos e recompensas
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Testar e repetir – entregar o mínimo necessário para o engajamento e
evoluir para manter a motivação dos jogadores

Fonte: Adaptado de Marczewski (2013), Viana et al. (2013) e Burke (2015).

Os três autores – Marczewski (2013), Viana et al. (2013) e Burke (2013) propõem abordagens similares que possuem como característica principal serem
genéricas, uma vez que as obras foram desenvolvidas como guias para serem
aplicados em contextos variáveis. Esta característica torna necessária a exploração
mais aprofundada da Gamificação, quando se tem como objetivo sua aplicação em
contextos mais específicos e com suas particularidades, como é o caso do processo
de software.
2.5 Arquétipos de Jogadores
Bartle (1996) afirma em sua taxonomia que os jogos possuem como desafio
manter o balanceamento entre os diferentes tipos de jogadores participantes para
que os mesmos sejam estáveis e, também, define os quatro principais tipos de
jogadores existentes – Realizadores (no artigo original Achievers), Exploradores (no
original Explorers), Socializadores (no original Socializers) e Predatores (no original
Killers).
Viana et al (2013) complementam a definição de Bartle, ao trazerem o resultado
de uma pesquisa de classificação de perfil que afirmam que os Realizadores
correspondem a aproximadamente 10% dos jogadores, Exploradores a 10%,
Socializadores a 80% e Predadores a menos de 1% dos jogadores.
No quadro 2 constam as definições dos perfis dos jogadores, conforme a
definição de ambos os autores.
Quadro 2 – Tipos de Jogadores segundo Bartle
Realizadores
Exploradores
Socializadores
Predadores

Buscam a sensação constante de vitória, realizando todas as atividades
permitidas pelo jogo. Se destacam dos outros jogadores de maneira leal,
buscando suas próprias conquistas.
Buscam desvendar todas as possibilidades e porquês do jogo. Valorizam o
reconhecimento dos demais quanto ao grau de conhecimento do jogo que foi
conquistado.
São os que apreciam o jogo pela oportunidade de socialização com outras
pessoas. Preferem jogos cooperativos que demandem trabalho conjunto.
Entram no jogo somente para vencer os seus adversários, querem ser os
melhores. Diferentemente dos realizadores, muitas vezes buscam suas
conquistas prejudicando outros jogadores.

Fonte: Adaptado de Bartle (1996) e Viana et al. (2013).
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Marczewski (2013) refina o modelo de Bartle ao estabelecer não somente 4
arquétipos, mas sim 6 – Socializadores (no original Socializers), Espíritos Livres
(Free Spirits), Realizadores (Achievers), Filantrópicos (Philanthropists), Jogadores
(Players) e Disruptivos (Disruptors), sendo os 4 primeiros os motivados por
recompensas implícitas, o quinto, por recompensas explícitas e o sexto pela
mudança. Ainda afirma que o Arquétipo do Jogador se divide em 4 sub-arquétipos:
Egoístas (Self-Seekers), Consumidores (Consumers), Networkers e Exploradores
(Exploiters), e que o Arquétipo do Disruptivo também se divide em 4 – Ingrato
(Griefer), Destruidor (Destroyer), Influenciador (Influencer) e Melhorador (Improver).
O quadro 3 traz a definição de cada um destes arquétipos.
Quadro 3 – Arquétipos de Jogadores segundo Marczewski
Socializadores
Espíritos Livres
Realizadores

Filantrópicos
Jogador – Egoísta
JogadorConsumidor
Jogador –
Networker
Jogador –
Explorador
Disruptivo –
Ingrato
Disruptivo –
Destruidor
Disruptivo –
Influenciador
Disruptivo –
Melhorador

Buscam criar conexões sociais e são motivados por sistemas que promovam
o relacionamento.
Buscam autonomia e são motivados por sistemas que permitam a
exploração e criatividade.
Buscam o domínio do jogo, completando cada desafio e tentando ser o
melhor. Gostam do reconhecimento dado por medalhas e conquistas e
enxergam a existência de outros jogadores como a possibilidade de terem
novos desafios.
Buscam o senso de propósito e um significado, muitas das vezes buscando
um propósito maior e são motivados por serem úteis ao todo.
Trabalha da mesma forma que os Filantrópicos, porém esperam receber
algo em troca, sem moeda de troca não se envolvem. Geralmente são úteis
em contextos onde quantidade é mais importante que qualidade.
São os jogadores que mudam os seus comportamentos só para receberem
reconhecimento, de maneira similar aos Realizadores. Se forem
reconhecidos fazendo só o mínimo necessário, melhor para eles.
Trabalham de maneira similar aos Socializadores, porém esperam receber
algo a partir de suas conexões.
Atuam de forma similar aos Espíritos Livres, buscando os limites do sistema
do jogo, porém enxergam isso como uma maneira de serem reconhecidos.
São motivados por afetar os outros pelo simples fato de poder e diversão. A
Gamificação não costuma funcionar com este arquétipo e, ao encontrá-lo, é
necessário ou mudar o seu modo de pensar ou tirá-lo do jogo.
Quer quebrar o sistema, buscando hackeá-lo ou encontrando brechas. Se
não puder ser convertido para o subtipo Melhorador, é necessário retirá-lo do
jogo.
Tenta mudar o sistema ao influenciar os demais jogadores. Não
necessariamente é negativo, ele pode estar buscando melhorar o sistema e,
ao identificá-lo, o melhor é lhe dar voz caso contrário ele pode se tornar um
Ingrato e passar a boicotar o jogo.
Vai interagir com o sistema sempre com a melhor das intenções, buscando
brechas para melhorá-las. Atua como o Espírito Livre ao buscar explorar o
jogo, porém quer encontrar problemas e consertá-los. Se não for bem
trabalhado, pode se tornar um Destruidor.

Fonte: adaptado de Marczewski (2015).
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Uma vez que os arquétipos traduzem os vários tipos de jogadores e suas
motivações, é necessário utilizá-los no desenvolvimento desta pesquisa de forma a
se identificar as técnicas de Gamificação a serem trabalhadas.
2.6 Elementos de Jogos para uso na Gamificação
Marczewski (2015) apresenta em seu trabalho um conjunto de elementos de
jogos que podem ser utilizados para a Gamificação de um contexto como
ferramentas motivacionais para os jogadores, sendo que podem ser mais genéricos
e orientados a um aspecto específico do gerenciamento – como o tempo – ou
orientados a um determinado arquétipo de jogador. Esta definição é importante para
se orientar e estabelecer quais elementos de Gamificação serão utilizados neste
trabalho de pesquisa. O quadro 4 apresenta as técnicas propostas por Marczewski.
Quadro 4 – Elementos de Jogos segundo Marczewski
Elementos Gerais
Elementos no
Tempo
Elementos para
Socializadores
Elementos para
Espíritos Livres
Elementos para
Realizadores
Elementos para
Filantrópicos
Elementos para
Disruptivos
Elementos para
Jogadores

Tutoriais, Placas de Sinalização, Aversão a Perda (medo de perder),
Progresso / Feedback, Tema, Narrativa, Caixa Misteriosa (motivar pela
curiosidade) e Pressão por Tempo.
Recompensas Aleatórias, Cronograma de Recompensas Fixas e
Recompensas Dependentes do Tempo.
Guidas / Equipes, Rede Social, Status Social, Descobertas Sociais,
Pressão Social e Competição.
Exploração, Opções de Ramificação, Easter Eggs, Conteúdos Raros ou
Desbloqueáveis, Ferramentas de Criatividade e Customização.
Desafios, Certificados, Aprendizado / Novas Habilidades, Missões, Níveis /
Progressão de Objetivos e Batalhas contra Chefes.
Atribuição de Significado / Propósito, Cuidadores / Moderadores, Acesso
para contribuição, Coletar e Trocar, Premiar e Compartilhar e Compartilhar
Conhecimento.
Plataforma de Inovação, Votação / Escolha, Ferramentas de
Desenvolvimento, Anonimato, Toque Suave (aplicar regras de forma leve)
e Anarquia.
Pontos / Pontos de Experiência, Recompensas Fìsicas / Prêmios, Placar
de Líderes / Escadas, Conquistas, Economia Virtual e Loteria.

Fonte: adaptado de Marczewski (2015).

2.7 Propostas Generalistas para a Gamificação do Processo de Software
Dubois e Tamburelli (2013) propõem uma abordagem para o planejamento da
gamificação no processo de software. Esta abordagem consiste em três pilares:
atividades de análise, atividades de integração e atividades de avaliação. O quadro
5 apresenta resumidamente o objetivo de cada um destes pilares.
A abordagem de Dubois e Tamburelli (2013) é mais parecida com a proposta de
Burke (2015), Viana (2013) e Marczewski (2015), ou seja, estabelecem uma
abordagem para se projetar a aplicação de Gamificação, porém direcionada ao
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contexto de software. Apesar do enfoque, a abordagem de Dubois e Tamburelli
(2013) é genérica e serve como roteiro, sem apresentar as técnicas e métricas que
podem ser aplicadas de acordo com o processo de software. A proposta dos autores
também possui a limitação de ter sido aplicada somente em situações controladas
de turmas de engenharia de software na Politecnico di Milano, de forma muito
parecida com a abordagem de Sheth, Bell e Kaiser (2011a, 2011b e 2012),
apresentada no tópico 2.8 desta seção.
Já Rajamarthandan (2014) propõe uma abordagem que o autor chama de
Framework de Gamificação, baseada em elementos mais tangíveis, conforme
apresentado no Quadro 6.
Quadro 5 – Pilares para a avaliação da Gamificação no contexto do processo de software
Pilar
Atividades
Análise

de

Atividades
Integração

de

Atividades
Avaliação

de

Atividades
• O que envolve os atores no jogo: identificar as estratégias e métricas
da Gamificação
• Como jogar: identificar as regras do jogo
• Como vencer: identificar os mecanismos de premiação e penalização
• Quais fases do desenvolvimento de software podem ser suportadas
pela Gamificação: relacionar as saídas das atividades de análise com
as fases do desenvolvimento de software
• Quais ferramentas já suportam as fases: identificar as ferramentas de
software para suportar as fases
• Como as ferramentas podem ser gamificadas: identificar como usar as
ferramentas existentes de forma a entregar dados gamificados ao
desenvolvedor e como modificar as ferramentas para prover estes
dados
• Como avaliar o desempenho do desenvolvimento: identificar métricas
diferentes das definidas nas atividades de análise para viabilizar tal
avaliação
• Avaliar se a abordagem gamificada possui melhor desempenho do que
processos não-gamificados ou gamificados de forma diferente:
comparar as diversas abordagens aplicadas e replicar aquelas que
possuem melhores indicadores em contextos similares

Fonte: Adaptado de Dubois e Tamburelli (2013).

A proposta de Rajamarthandan (2014) é mais consistente do que as demais
pesquisadas quando avaliada em termos de definição de um processo para se
atingir a Gamificação no contexto do processo de software, ela traz os resultados
obtidos em um estudo de caso no qual o autor aplicou a Gamificação e atingiu uma
redução de 75% no custo total do processo de qualidade da empresa (retrabalhos)
onde o estudo foi realizado. Embora estes resultados sejam promissores, ainda se
trata de um trabalho personalizado e não direciona de forma específica a aplicação
de técnicas de jogos de acordo com o processo de software gerenciado com a
Gamificação.
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Snipes, Nair e Murphy-Hill (2014) exploram a Gamificação através do uso de
pontuação e placar de líderes pelo uso do software Blaze, que monitorava os
eventos de uso do Visual Studio por 6 desenvolvedores do estudo e apresentava a
eles a sua pontuação e o placar de líderes. A pontuação buscou, através de análise
dos padrões de uso e navegação do Visual Studio, incentivar a maturidade de
desenvolvimento. Os autores identificaram que 4 desenvolvedores responderam
positivamente ao mecanismo, já que recebiam feedback imediato de como poderiam
ser mais efetivos no seu trabalho. Apesar dos autores utilizarem somente a
pontuação e o placar de líderes como técnicas gamificadas, os resultados
encontrados justificaram o seu uso.
Quadro 6 – Elementos do Framework de Gamificação de Rajamarthandan
Elemento
Estabelecer
Objetivos

Atividades e Descrição
Definir objetivos e regras claras para garantir que os empregados se sintam capazes
de atingir os objetivos estabelecidos. Estabelecer marcos no processo que sejam
atingidos em curtos espaços de tempo para fazer a progressão de forma regular.
Especificar objetivos e regras sobre o que pode e o que não pode ser feito no jogo,
definir uma tabela de pontuação para saber as pontuações e listar os níveis de jogo.
Focar a gamificação nos objetivos de negócio, regras e mecanismos de feedback
entre os empregados e a empresa.
Estabelecer
Definir um conjunto simples de princípios que possam ser interpretados facilmente.
Regras
Comunicar as regras é fator crítico para a definição e implementação do jogo. As
regras devem delimitar os limites de como os jogadores acompanham os objetivos
estabelecidos.
Recompensas Estabelecer o mecanismo de recompensas da gamificação. Esse mecanismo deve
ser um fator crítico da motivação do time de projeto e será utilizado pelo gerente de
projeto para o seu acompanhamento. Empregados se sentem bem ao completar as
suas tarefas atribuídas, porém eles precisam ser desafiados a atingir novas
recompensas ou premiações em fóruns maiores.
Placares de Os jogadores devem saber onde estão no jogo e, também, o status de outros
Líderes
ou jogadores, através de placares disponibilizados à eles. O senso de progresso é
Pontos
importante, mesmo quando for pequeno, e é crítico para manter os empregados
motivados e engajados. Os empregados querem saber como eles estão executando
as suas atividades e esperam que exista um sistema para compartilhar o feedback
destas atividades, principalmente nas áreas nas quais eles precisam focar o seu
esforço.
É responsabilidade da organização ou do gerente de projeto rastrear o progresso e
dar o feedback e os pontos de melhorias para os empregados de forma simples e
digerível. Deve-se viabilizar uma série de pequenas vitórias para engajar os
funcionários e mantê-los motivados para atingir objetivos de longo prazo.
Feedback em Nos jogos eletrônicos os jogadores recebem feedback enquanto jogam e o processo
tempo real
de software gamificado deve fazer o mesmo. Feedbacks positivos motivam os
jogadores, feedbacks negativos permitem que os jogadores foquem nos pontos que
precisam de melhoria.
Durante o esforço de gamificação a equipe do projeto precisa determinar as métricas
que precisam ser acompanhadas e atualizar os placares de líderes de forma regular
e com uma análise da métrica comparada a uma referência. Este processo ajuda os
empregados a entender o seu progresso e o trabalho necessário para atingir os
objetivos definidos. O feedback deveria ser em tempo real e sugerir para os
empregados se eles precisam mudar os seus comportamentos para concluir as suas
tarefas.
Medições
O time do projeto deve definir as métricas que podem ser utilizadas durante o
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Medalhas

esforço gamificado para ver o progresso do time perante os objetivos. Durante o
processo de gamificação podem ocorrer eventos que requeiram a mudança nas
métricas e elementos definidos. O processo deve ser flexível o suficiente para
acomodar estas mudanças e manter a mesma comunicação aos funcionários.
As empresas possuem desafios para identificar os pontos fortes e experiências dos
empregados. Isso é fundamental para se atingir os seus objetivos de longo prazo e
construir grandes times. Empregados precisam de reconhecimento no espaço de
trabalho, como por exemplo reputação, certificação, conquistas, etc. Isso mostra a
habilidade individual e o domínio de técnicas e conhecimentos. As medalhas
resolvem este problema e ajuda os empregados a conquistar recompensas e
reconhecimento.

Fonte: Adaptado de Rajamarthandan (2014).

Dorling e McCaffery (2012) apresentam em seu trabalho possíveis estratégias
de Gamificação aplicada à SPICE (Software Process Improvement and Capability
Determination). A proposta dos autores se baseia na aplicação dos conceitos de
pontuação, conquistas, placar de líderes, níveis e medalhas e, para garantir o
engajamento dos participantes, os autores propõem como fator crítico que a
Gamificação aplicada à SPICE trabalhe os objetivos em camadas (conjuntos de
objetivos de curto prazo direcionam para o cumprimento de um objetivo de longo
prazo), que retorne feedback frequente aos jogadores, que exista um mecanismo de
medição do progresso dos vários objetivos e níveis, que reconheça o esforço dos
jogadores e não só o sucesso e que possua uma agenda de entrega dos
reconhecimentos aos jogadores.
É importante observar que o trabalho de Dorling e McCaffery (2012) não explora
de forma prática a Gamificação, nem a instanciação de suas técnicas ao processo,
somente propõe como utilizá-la de forma mais genérica e sem aprofundamento no
contexto de processos aderentes à SPICE. Esta ausência de aprofundamento
reforça o objetivo desta pesquisa, conforme apresentado no Capítulo 1; porém a
estratégia de decomposição dos objetivos de longo prazo em objetivos menores e
de curto prazo são aderentes a propostas de outros autores como Passos et al.
(2011) e será utilizada como base do roteiro de Gamificação proposto neste trabalho
de pesquisa,
Pedreira at al. (2015) trazem outra abordagem em sua pesquisa: fizeram um
mapeamento sistemático da Gamificação na Engenharia de Software. Em sua
pesquisa os autores identificaram 1079 trabalhos que, após retiradas as duplicatas e
falsos positivos (trabalhos retornados pela pesquisa que, na realidade, não
condiziam com o contexto pesquisado), chegaram a 29 artigos sobre Gamificação
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publicados no período de 2010 a 2014. Ao realizar o mapeamento, os autores
identificaram algumas técnicas de Gamificação propostas por processo de software.
O trabalho de Pedreira et al. (2015), sintetizado na Tabela 1, é interessante pois
mostra que existe uma concentração clara no uso dos elementos de jogos mais
simples – pontuação, conforme Burke (2015) e Viana et al. (2013) – e nos processos
de desenvolvimento e suporte. Os próprios autores indicam que existe uma
oportunidade de se estruturar um método sistemático para aplicar a Gamificação nos
processos de software, assim como estruturar uma forma de se atingir os objetivos
de negócio usando os vários passos do processo gamificado e que a falta de
método faz com que a maioria das propostas seja simples e difíceis de serem
replicadas.
Tabela 1 – Técnicas de Gamificação por processo de software, por quantidade de
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2

2
1

1

2
2
7

1
2

2

1
1
1

1

1
3
6

1

4

14

4

1
2
7
1
14

Total

Processos de
Suporte

Testes

Desenvolvimento

Técnica
Metáfora Visual
Reputação Social
Aposta
Placar de Líder
Votação
Missões
Níveis
Medalhas
Pontuação
Conquistas
Total

Requisitos

Gerenciamento
de Projeto

referências

2
4
1
5
3
1
2
7
17
1
43

Fonte: Adaptado de Pedreira et al. (2015).

2.8 Gamificação proposta para a disciplina de Testes
Sheth, Bell e Kaiser (2011a) propõem uma abordagem para a engenharia de
software chamada HALO – High Addictive, sociaLly Optimized software engineering.
Essa abordagem se baseia em conceitos de MMORPG (multiple massive online
roleplaying game) adaptado ao contexto de ambiente de trabalho em software e
possui a preocupação de ajudar o processo de desenvolvimento e não para
direcionar os processos de software ao desenvolvimento de jogos, delimitando
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assim o escopo de gerenciamento do processo de software independentemente do
produto final, objetivo este similar ao desta pesquisa.
Estruturalmente os autores supracitados propõem que toda atividade diária seja
representada como uma missão que precisa ser atingida pelo jogador. Missões
complexas podem ser atribuídas a vários jogadores em grupo, sendo que esta
organização em grupo é chamada party (no sentido de partido ou facção), similar ao
conceito de Guilda apresentada por Marczewski (2015). Estes jogadores possuem a
liberdade de agrupar as missões de acordo com a sua visão de sinergia,
similaridade e otimização para cumprimento destas missões, sendo que missões
muito simples podem ser agrupadas em missões complexas e vice-versa.
Basicamente os autores tratam o processo de software apenas com uma única ótica
existente de todos os mecanismos propostos por Marczewski (2013), Burke (2015) e
Viana et al. (2013), ou seja, é uma abordagem simplificada de Gamificação.
Em outro artigo, Sheth, Bell e Kaiser (2011b) apresentam como eles utilizam o
HALO para ensino da disciplina de testes na Universidade de Columbia. A
abordagem utilizada, chamada de Secret Ninja Testing, se baseia na definição de
missões para garantir que as implementações representem os seus requisitos de
origem, que os testes foram os mais completos possíveis e que o engajamento seja
mantido.
Para isso Sheth, Bell e Kaiser (2011b) propõem, a título de exemplo, que sejam
criados Personas baseados nos Personagens da Liga da Justiça, onde cada um tem
a sua missão de acordo com as suas habilidades e que os jogadores sejam medidos
por pontos de experiência, medalhas e também pelo cumprimento das missões.
Para que as medições ocorram e que o feedback dos resultados das mesmas seja
dado aos jogadores, os autores desenvolveram um plug-in para uso no Ambiente de
desenvolvimento Integrado – IDE (Integrated Development Environment) Eclipse,
que é o ambiente de desenvolvimento utilizado por seus alunos. O artigo não
apresenta os resultados práticos, somente a proposta de como implementar a
Gamificação e o método HALO, porém já traz contribuições importantes para este
trabalho de pesquisa, uma vez que apresenta um direcionamento de como se aplicar
os conceitos de Persona, missão, conquistas e pontos de experiência.
Em um trabalho posterior, Sheth, Bell e Kaiser (2012) trazem resultados de
aplicação do seu método HALO no ensino de duas de suas turmas de Ciência da
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Computação na Universidade de Colúmbia. Os autores focaram a aplicação da
Gamificação no ensino de testes, cuja execução representa um conjunto de missões
dadas aos estudantes. Os alunos trouxeram retorno para os autores de forma
declaratória, sempre enfatizando que o processo de teste gamificado deixou a
execução dos testes mais fácil e melhor. Os autores, no momento de divulgação de
sua pesquisa, ainda não haviam concluído a análise quantitativa dos resultados de
sua pesquisa, porém os resultados preliminares mostraram ganhos significativos de
desempenho nos testes com Gamificação. Os próprios autores reconhecem a
limitação de sua abordagem por ter sido aplicada somente no contexto de ensino de
uma disciplina do processo de software e, consequentemente, abrem a possibilidade
de expandir os estudos em outros contextos para se provar o método.
2.9 Gamificação para o gerenciamento de projetos de software
Passos et al. (2011) trazem em seu trabalho uma abordagem complementar a
dos demais trabalhos pesquisados. Primeiramente os autores exploram os conceitos
básicos que sustentam o conceito de jogo e que é utilizado pela Gamificação,
explicando que para um desafio, os jogadores tomam ações e, de acordo com as
regras existentes, podem receber penalizações ou premiações, motivando novos
desafios, gerando assim o conceito de loop de desafio-penalidade-premiação
(Figura 4). Os autores também apresentam uma proposta de como decompor o jogo
em missões menores, que sejam ao mesmo tempo desafiadores e factíveis aos
jogadores (Figura 5).
Figura 4 – O loop de desafio-penalidade-premiação

Fonte: Adaptado de Passos et al. (2011)

Os autores, após explorar os conceitos básicos dos mecanismos de jogos,
apresentam uma proposta de Gamificação aplicada ao processo de software através
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da aplicação dos conceitos de feedback constante e o uso do conceito de conquistas
– medalhas de bronze (50%), prata (75%) ou ouro (100%) de acordo com o
cumprimento das tarefas do desenvolvedor dentro do prazo, sendo que o conceito
também deve ser aplicado para o conjunto de tarefas da equipe. Com o conceito
estabelecido, os autores apresentam o resultado de um estudo de caso e as
diretrizes para um sistema de gerenciamento de atividades de desenvolvimento
chamado devRPG, baseado no conceito de jogos de interpretação.
Como resultado do estudo de caso, os autores conseguiram identificar que a
Gamificação estimulou a competição interna da equipe, melhorando o volume de
conclusão das tarefas dentro do prazo. Apesar do método proposto pelos autores só
explorar uma técnica de Gamificação – as conquistas – a forma como eles propõem
o mecanismo básico de jogo (o loop de desafio-penalidade-premiação) e a
abordagem para a decomposição do desafio maior em desafios simples para manter
a motivação da equipe – de forma análoga a Dorling e McCaffery (2012) - serão
utilizadas neste trabalho de dissertação.
Figura 5 – A hierarquia dos desafios

Fonte: Adaptado de Passos et al. (2011)

33
Ašeriškis e Damaševičius (2014), em seu artigo, apresentam um estudo de caso
de Gerenciamento de Projeto de Software gamificado através do uso do aplicativo
Trogon. Este aplicativo foi preparado pelos autores para que fossem aplicados
conceitos da Gamificação diferentes das demais referências bibliográficas deste
trabalho: medalhas, níveis e acompanhamento da completude e de progresso das
tarefas. As medalhas foram propostas para reconhecer o conhecimento técnico dos
colaboradores e os níveis foram propostos para reconhecer o grau de proficiência
em cada conhecimento técnico, conforme a Figura 6. Para o acompanhamento da
completude e do progresso das tarefas a abordagem foi diferenciada, cada tarefa é
representada por um quadro elemento visual, como se fosse um terreno, tarefas
novas estariam em branco e, conforme a evolução da tarefa, uma árvore diferente é
representada no mesmo terreno, até a completude da tarefa (Figura 7). A
visualização do projeto seria, então, visualmente similar a uma floresta (Figura 8). O
Trogon também provia o feedback dos membros do projeto, não pela pontuação de
cada um – como proposto por Snipes, Nair e Murphy-Hill em 2014 – mas pela
comparação relativa entre os membros do time do projeto.
Figura 6 – Medalhas e Níveis encontrados no Trogon

Fonte: Ašeriškis e Damaševičius (2014)

Figura 7 – Elementos / Tarefas do Projeto

Fonte: Ašeriškis e Damaševičius (2014)
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Figura 8 – A Floresta do Projeto

Fonte: Ašeriškis e Damaševičius (2014)

O estudo de caso dos autores visava validar a receptividade da Gamificação
construída no Trogon, avaliada de acordo com o gênero e especialização em
Tecnologia da Informação (TI) dos 60 participantes. Em termos de avaliação por
gênero, a Gamificação foi considerada boa pelos participantes, sem diferenças
estatisticamente

significativas

pela

diferença

de

gênero.

Já

no

caso

da

especialização em TI, os participantes que eram “especializados” consideraram o
Trogon excelente, enquanto os “não especializados” consideraram somente médio,
com difícil interpretação (AŠERIŠKIS; DAMAŠEVIČIUS, 2014). Estes resultados
demonstram o potencial de uso das técnicas gamificadas no ambiente de software,
inclusive técnicas que não sejam somente de pontuação e missão, como a maioria
dos demais autores pesquisados nesta dissertação, indicando um caminho para o
desenvolvimento da mesma.
2.10 Gamificação para o Controle de Versão de Código
Singer e Schneider (2012), em seu trabalho, propõem o uso da Gamificação
para motivar os seus estudantes de ciência da computação a fazer mais submissões
(commits) dos seus códigos-fonte no sistema de controle de versão. Para isso os
autores prepararam um experimento com 37 alunos, onde um quadro de notícias
(newsfeed) apresentava cada commit como se fosse uma notícia e, também, onde
era apresentada a pontuação de cada estudante, cada commit valia um ponto e o
placar de líderes existente no quadro de notícias apresentava a quantidade total de
commits realizados e os 5 primeiros colocados em quantidade total.
Para complementar estas informações e aumentar o nível de motivação, Singer
e Schneider (2012) também estruturaram uma plataforma de comentários, onde os
estudantes poderiam discutir suas opiniões sobre cada commit realizado; um
sistema de marcos (milestones), onde eram definidos os objetivos de cada
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estudante; um sistema de notificação onde eram apresentados os resultados dos
colegas de cada estudante para motivar a competição; e um resumo semanal que
era enviado para cada estudante com o resultado da pontuação, o placar de líderes
e os objetivos atingidos.
O trabalho dos autores supracitados não apresenta resultados quantitativos,
somente qualitativos, sendo que a distribuição dos resultados entre feedback
positivos e negativos dos estudantes, o que deixa a avaliação inconclusiva. Em
termos concretos o que os autores conseguiram de resultados foi uma quantidade
maior de commits, com tamanhos menores, o que facilitaria a adoção de
ferramentas

de

integração contínua.

Em termos de direcionamento desta

dissertação os autores explicam que sistemas de pontuação tendem a trazer
melhores resultados em tarefas repetitivas, como o controle de versão, porém em
tarefas com caráter criativo o sistema de pontuação pode trazer resultados
prejudiciais à equipe.
Já Melo et al. (2014) propõem um método de Gamificação de controle de versão
baseado em pontuação comparando a métrica de complexidade ciclomática de
McCabe com a quantidade de linhas alteradas na versão do código-fonte que sofreu
commit. Para suportar o método proposto os autores apresentam em seu artigo um
protótipo de sistema de Gamificação, baseado na pontuação encontrada, os
commits realizados e as conquistas obtidas por cada desenvolvedor. O artigo é vago
pois não apresenta as propostas de conquistas, assim como não apresenta a
construção do protótipo de sistema de controle de versão gamificado e os resultados
obtidos com o seu uso. Na verdade, os autores apresentam esta construção e
medição como oportunidade de trabalho futura e trazem um direcionamento de
como aplicar um sistema de pontuação para o controle de versão de código que não
seja simplesmente baseado em quantidade de linhas de código alteradas, uma vez
que este tipo de medição possui efetividade limitada, segundo os autores.
2.11 O Processo de Software de referência
Como foi apresentado nas seções anteriores desta revisão bibliográfica, os
autores que desenvolveram trabalhos de Gamificação aplicada ao processo de
software sempre se restringiram a uma disciplina específica do processo e sempre
de forma exploratória e direcionada ao contexto específico da equipe do estudo. Nos
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trabalhos pesquisados não foi encontrada a preocupação de se criar instâncias das
técnicas de Gamificação para o gerenciamento do processo de software,
independente de como este processo será executado pela equipe, que é o objetivo
desta pesquisa.
Para que seja possível a criação destas instâncias e construção desta pesquisa,
é necessário se adotar uma referência de processo de software, com atividades e
objetivos bem definidos.
O Software Engineering Institute (2010) publicou em seu relatório técnico um
modelo de referência para o processo de Software, que é o Capability Maturity
Model Integration for Development (CMMI-Dev).
O CMMI-Dev contém um conjunto de práticas para as disciplinas do Processo
de Software que visam garantir um grau de maturidade de processo para, assim
garantir um produto de software de boa qualidade. Na verdade, o guia de referência
adota como premissa que um bom produto tipicamente é resultado de um bom
processo e que um produto ruim sempre é resultado de um processo ruim.
Estas práticas estão organizadas na seguinte estrutura: uma Área de Processo
representa um conjunto de práticas correlatas a uma disciplina do processo de
software, cada Área de Processo possui seus Objetivos Específicos, que
representam os objetivos que cada área de processo deve atingir; os Objetivos
Específicos são decompostos em Práticas Específicas e cada prática específica
possui alguns exemplos e orientações não mandatórias em termos de produtos de
trabalho e subpráticas. Ainda de forma relativa a Área de Processo, também existem
Objetivos Genéricos, que percorrem todas as Áreas de Processo propostas pelo
CMMI-Dev,

sendo

que

estas

práticas

também

possuem

um

modelo

de

decomposição. A Figura 9 apresenta este modelo.
O Instituto propõe a aplicação do CMMI-Dev por duas abordagens: a contínua e
a estagiada. A representação contínua é orientada a se melhorar a Capabilidade de
uma determinada Área de Processo, ou seja, quanto maior o valor da Capabilidade,
maior é a capacidade de entrega com qualidade daquele processo. Já na
representação estagiada, o CMMI-Dev propõe um conjunto mínimo de Áreas de
Processo e de Práticas destas áreas para se buscar o aumento da maturidade da
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organização onde o CMMI-Dev foi aplicado. Quanto mais madura a organização,
maior será a qualidade de entrega da mesma.
Figura 9 – A Estrutura do CMMI-Dev

Fonte: Adaptado de Software Engineering Institute (2010).

Como o CMMI-Dev é reconhecido como um conjunto de boas práticas de
processo de Software, o mesmo será utilizado como referência nesta pesquisa. Em
termos de representação de uso do CMMI-Dev, uma vez que a abordagem
Estagiada provê um conjunto mínimo de Áreas de Processo para cada nível de
maturidade, conforme o Quadro 7, esta será a abordagem escolhida para o
desenvolvimento desta pesquisa.

Nível de
Maturidade

Área de Processo
Gestão de Configuração (Configuration Management)
Medição e Análise (Measurement and Analysis)
Monitoramento e Controle de Projeto (Project Monitoring and Control)
Planejamento de Projeto (Project Planning)
Controle de Qualidade de Processo e Produto (Process and Product Quality
Assurance)
Gerenciamento de Requisitos (Requirements Management)
Gerenciamento de Contratos de Fornecedores (Supplier Agreement Management)
Análise de Decisão e Resolução (Decision Analysis and Resolution)
Gerenciamento Integrado de Projeto (Integrated Project Management)
Definição Organizacional de Processo (Organizational Process Definition)
Foco Organizacional em Processo (Organizational Process Focus)
Treinamento Organizacional (Organizational Training)
Integração de Produto (Product Integration)
Desenvolvimento de Requisitos (Requirements Development)
Gestão de Riscos (Risk Management)
Solução Técnica (Technical Solution)
Validação (Validation)
Verificação (Verification)

Abreviação

Quadro 7 – As Áreas de Processo do CMMI-Dev conforme o nível de Maturidade

CM
MA
PMC
PP

2
2
2
2

PPQA

2

REQM
SAM
DAR
IPM
OPD
OPF
OT
PI
RD
RSKM
TS
VAL
VER

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Performance Organizacional dos Processos (Organizational Process Performance)
Gerenciamento Quantitativo de Projeto (Quantitative Project Management)
Análise de Causa e Resolução (Causal Analysis and Resolution)
Gerenciamento da Performance Organizacional (Organizational Process
Management)

OPP
QPM
CAR

4
4
5

OPM

5

Fonte: Adaptado de Software Engineering Institute (2010).

A adoção do CMMI-Dev como processo de referência é justificada pelo fato de:
apresentar o formato estagiado, que permite a exploração de disciplinas do processo
de software de forma incremental; é descrito com um grau de abstração que permite
o enfoque no gerenciamento, trazendo a liberdade da equipe utilizar o processo
operacional de desenvolvimento que fizer mais sentido ao contexto do seu projeto e
é um modelo de referência reconhecido no mercado.
2.12 Considerações Finais
Os trabalhos de base – Marczewski (2013), Burke (2015) e Viana et al. (2013) –
apresentam uma abordagem para se aplicar a Gamificação em contextos de dia a
dia, porém esta abordagem foi construída genérica a ponto de ser replicável em
vários contextos diferentes de processo de negócio. Por ser genérica, a abordagem
desses autores será utilizada como roteiro básico para a estruturação da proposta
deste trabalho.
Ao se avaliar estudos de aplicação da Gamificação no contexto do processo de
software, as pesquisas encontradas acabaram por focar em poucas disciplinas, de
forma superficial e em grupos restritos, no caso sempre em meio acadêmico.
Rajamarthandan (2014) traz uma abordagem que contém mais elementos de
Gamificação, porém de forma genérica e sem detalhar o que é esperado na
aplicação de cada elemento de jogo. Apesar das restrições, os autores apresentam
direcionamentos claros de como aplicar algumas das técnicas gamificadas –
missões, pontuação, roteiro de aplicação da Gamificação – e os seus ganhos, que
serão aproveitados como base deste trabalho acadêmico. Assim, o quadro 8
apresenta de forma resumida os aspectos de Gamificação e o modelo de referência
utilizado por cada autor pesquisado comparando com o objetivo de desenvolvimento
desta pesquisa.
Assim, as abordagens pesquisadas mostram que a aplicação da Gamificação no
processo de software se encontra muito fragmentada e não replicável, fato
confirmado pelo mapeamento sistemático realizado por Pedreira et al. (2015),
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corroborando que existe a oportunidade de se explorar a Gamificação de forma mais
estruturada para o contexto de processo de software, objetivo desta dissertação.

X

X

X

X

Este trabalho de
pesquisa

X

Melo et al. (2014)

X

Passos et al. (2011)

X

Singer e Schneider
(2012)

X

X

Ašeriškis e
Damaševičius (2014)

X

Sheth, Bell e Kaiser
(2011a, 2011b e 2012)

X

Dorling e McCaffery
(2012)

X

Snipes, Nair e
Murphy-Hill (2014)

Aspecto / Técnica
Roteiro para Gamificação
Roteiro
independente
de
contexto
Aderência a SPICE
Modelo de Instância de
Elementos de Jogos
Tratamento dos Arquétipos
de Jogadores
Cobertura do Processo de
Gestão de Requisitos

Rajamarthandan
(2014)

Dubois e Tamburelli
(2013)

Quadro 8 – Mapeamento de técnicas e referências a frameworks em trabalhos correlatos

X
X

X
X
X
X

Fonte: Elaborado pelo Autor.

3

A PROPOSTA DE APLICAÇÃO DA GAMIFICAÇÃO

3.1 Arquétipos e seleção de elementos de jogos para a Gamificação
Para que seja possível a definição do modelo de Gamificação para o
gerenciamento do processo de software, é necessário primeiramente se estabelecer
quais técnicas e elementos de jogos serão adotados, qual especificação e ponto de
vista de cada técnica serão utilizados para, em seguida, se desenvolver as
instâncias de cada técnica para se viabilizar o gerenciamento do processo.
Basicamente, para que seja possível a seleção das técnicas, primeiramente é
necessária a preocupação com os possíveis arquétipos de jogadores envolvidos e
quais técnicas podem ser utilizadas para cada arquétipo. Dado que esta pesquisa
possui como linha mestra a entrega de um modelo pré-estabelecido de técnicas e
elementos de Gamificação aplicados a um processo de referência, deve-se partir da
premissa que a aplicação real das técnicas encontrará jogadores com arquétipos
distintos. Logo é necessário que o conjunto de técnicas e elementos selecionados
consigam trabalhar os vários arquétipos possíveis.
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O trabalho de Bartle (1996), complementado por Viana et al. (2013) estabelecem
os quatro tipos primários de arquétipos: Realizadores, Exploradores, Socializadores
e Predadores e dizem a sua distribuição populacional média, sendo os
Socializadores os mais comuns e os Predadores os menos comuns. Mesmo com
esta definição, ambos os trabalhos não trazem quais elementos de jogos trabalham
a motivação de cada arquétipo, gerando assim uma lacuna.
O trabalho de Marczewski (2013) refina a definição de Bartle (1996),
estabelecendo seis arquétipos principais

– Socializadores,

Espíritos Livres,

Realizadores, Filantrópicos, Jogadores e Disruptivos, sendo que tanto os Jogadores
quanto os Disruptivos possuem 4 subdivisões, totalizando assim 12 possíveis
arquétipos.
Ao se avaliar mais a fundo os vários arquétipos definidos por Marczewski (2013),
pode-se concluir que o autor trabalha 4 arquétipos básicos, muito parecidos com
Bartle (1996), que possuem motivação intrínseca e cria, para cada subdivisão do
jogador, uma equivalência com motivação extrínseca. Sendo assim, o Socializador é
um arquétipo com motivação intrínseca, que é equivalente ao Jogador Networker,
que possui motivação extrínseca, e assim consecutivamente para cada arquétipo
(Filantrópico similar ao Jogador Egoísta, Espírito Livre similar ao Jogador Explorador
e Realizador similar ao Jogador Consumidor). Já para os Disruptivos o autor
recomenda que sejam trabalhados por plataformas externas ao jogo propriamente
dito, já que a motivação é dada pela mudança no jogo e não necessariamente pelo
jogo em si.
Com esta avaliação dos arquétipos de Marczewski (2013) pode-se concluir que,
para um sistema de Gamificação funcionar, deve-se ter a aplicação de elementos
intrínsecos e extrínsecos de forma cruzada, ou seja, aplicar os elementos de
motivação extrínseca para quantificar e reconhecer o atingimento de elementos
intrínsecos.
É importante notar que Marczewski (2013) trata como motivação intrínseca
aquela que trata as motivações e necessidades de acordo com a Pirâmide de
Maslow, seja em camadas básicas como as necessidades fisiológicas, seja nas
camadas mais altas e emocionais. Já a motivação extrínseca, ainda segundo o
autor, está relacionada com as recompensas e reconhecimento da pessoa.
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Assim, é possível se aplicar as 6 técnicas extrínsecas para jogadores – Pontos /
Pontos de Experiência, Recompensas Físicas / Prêmios, Placar de Líderes /
Escadas, Conquistas, Economia Virtual e Loteria – nos 6 elementos para
Socializadores, nos 6 para Espíritos Livres, nos 6 para Filantrópicos e nos 6 para
Realizadores.
Dado que o volume de elementos aplicáveis no cruzamento combinatório entre
motivação intrínseca (6 elementos) e extrínseca (6 elementos) pode criar um volume
grande de técnicas pré-definidas, para este trabalho foram selecionadas somente
algumas técnicas para que a aplicação prática durante a execução da pesquisaação seja factível, seguindo as seguintes premissas:
•

Elementos Gerais de Jogos e Elementos de Jogos no Tempo: dado
que a abordagem proposta é para a aplicação da Gamificação em um
contexto de processo de software em atendimento a um projeto em
específico, os elementos gerais selecionados devem fazer sentido com
este contexto, que será conhecido pelos jogadores;

•

Elementos Específicos de Cada Arquétipo Intrínseco: utilizar ao
menos 1 elemento de jogo para motivação de cada arquétipo, restritas às
técnicas utilizadas nas referências bibliográficas encontradas sobre
Gamificação aplicada ao Processo de Software - Dorling e McCaffery
(2012); Passos et al. (2011); Pedreira (2015); Rajamarthandan (2014) e
Sheth, Bell e Kaiser (2011a), (2011b) e (2012) -, dado que já existe
referência da aplicação dos elementos com resultados mensurados;

•

Elementos para motivação extrínseca: utilizar ao menos 1 elemento
para reconhecimento dos elementos de motivação intrínseca, também
restritas

as

técnicas

encontradas

nas

referências

bibliográficas

encontradas sobre Gamificação aplicada ao Processo de Software, pelo
mesmo motivo justificado para os elementos implícitos.
Com estes critérios e análises, para este trabalho de pesquisa foram
estabelecidos como conjuntos de técnicas / elementos de jogos para aplicação de
Gamificação o conteúdo apresentado no Quadro 9. De forma complementar, será
utilizado o conceito de Persona, para permitir que os jogadores assumam ao menos
um ponto de vista para a aplicação dos elementos de jogos.
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Quadro 9 – Técnicas de Gamificação para esta pesquisa
Geral
Tempo
Socializadores e Jogadores Networkers

Técnica Intrínseca
- Aversão a Perda
- Tema
- Recompensas
dependentes do Tempo
- Competição
- Equipes

Arquétipo

Espíritos Livres e Jogadores Exploradores

Realizadores e Jogadores Consumidores

- Exploração
- Conteúdos
Desbloqueáveis
- Missões
- Níveis

Filantrópicos e Jogadores Egoístas

- Atribuição de Propósito
- Premiar e Compartilhar

Técnica Extrínseca
- Pontuação
- Objetivo do Projeto
- Conquistas
- Pontuação, Placar
de Líderes e
Conquistas
- Conquistas
- Conquistas
- Pontuação e
Conquistas
- Pontos de
Experiência
- Missão e
Conquistas
- Placar de Lideres

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Com esta avaliação, foi definido como escopo desta pesquisa, em termos de
técnicas de Gamificação / elementos de jogos: Pontuação, Placar de Líderes,
Conquistas, Missões / Objetivo do Projeto, Níveis / Fases, Níveis de
Experiência e Persona.
3.2 O escopo do processo de software de referência
Para que seja possível a criação do kit de Gamificação para o gerenciamento do
processo de Software, é necessário o estabelecimento deste processo. Uma vez
que o objetivo da definição das técnicas de Gamificação instanciáveis ao processo
de software é que as mesmas sejam adaptáveis a vários contextos reais de
execução que atingem o mesmo objetivo, as técnicas devem manter um grau de
abstração que seja suficiente para a gestão sem a necessidade de se adaptar ao
nível de procedimentos de um determinado processo.
Consequentemente o processo de software de referência deve ser trabalhado
pela Gamificação pelo ponto de vista de objetivos e controles que serão gerenciados
com a utilização das técnicas de Gamificação e elementos de jogos definidos nesta
pesquisa e, logo, a referência deve possuir a preocupação da definição dos objetivos
e controles sem a necessidade de se entrar no detalhamento de “como” o processo
será executado.
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Conforme justificado na seção 2.11 o processo de software de referência, a
proposta de instâncias das técnicas de Gamificação foi construída sobre os
processos e controles encontrados no CMMI-Dev, nível de maturidade II. As técnicas
foram criadas de forma a permitir a escolha dos processos que serão gerenciados
durante um projeto de software específico, assim como permitir o intercâmbio das
instâncias

de

Gamificação

entre

projetos

distintos,

viabilizando

assim

o

gerenciamento inter projetos das várias equipes envolvidas, com o uso das mesmas
técnicas.
O relatório técnico do Software Engineering Institute (2010) onde foi publicado o
CMMI-Dev na sua versão 1.3 já traz a definição dos objetivos, práticas específicas e
metas dos processos, assim foi necessária a análise de quais práticas, objetivos e
metas descritos no relatório técnico serão utilizadas como processo de referência
para a criação das instâncias das técnicas de Gamificação.
Para garantir que as técnicas de Gamificação e elementos de jogos permitam a
independência operacional do processo que será gerenciado e, assim, permitir a sua
utilização em vários contextos diferentes, a estrutura do CMMI-Dev precisou ser
simplificada: a área de processo, com o seu objetivo geral foram mantidos, os
objetivos específicos foram abstraídos da aplicação de técnicas de Gamificação, que
serão aplicadas somente às práticas específicas. O conceito de subprática também
foi abstraído.
Esta simplificação mitiga a tendência de se utilizar os objetivos específicos como
se fossem processos agrupando as práticas especificas, que poderiam ser aplicadas
como atividades do processo. Assim, a estrutura criada nesta pesquisa como
processo de referência permite que, no uso real, as práticas específicas do CMMIDev sejam adotadas em processos distintos da organização, porém mantendo a
coesão

necessária

para

o

funcionamento

das

técnicas

de

Gamificação

Personalizadas para aquele contexto. A figura 10 apresenta visualmente esta
abordagem.
Dado que, mesmo limitado somente ao nível II de maturidade do CMMI-Dev, o
volume de processo e práticas é significativo e, para que a execução da pesquisaação seja viável e mensurável, o escopo de processo será limitado a somente uma
área e processo, com a premissa de utilização de mais de um elemento de jogo,
justificando parte da contribuição de pesquisa. Neste caso, para a limitação, foi
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selecionado dentre as áreas de processo do CMMI-Dev nível II, um processo que
seja aplicável ao público-alvo da pesquisa-ação e que, como diferencial da
contribuição de pesquisa, não tenha sido explorado pelos autores pesquisados,
assim, foi selecionado como escopo de processo de referência a área de processo
de Gerenciamento de Requisitos.
Figura 10 – A simplificação da estrutura do CMMI-Dev

Fonte: Elaborado pelo Autor, baseado em Software Engineering Institute (2010)

Sendo assim, o processo de software de referência de Gerenciamento de
Requisitos, para a criação da abordagem de Gamificação, baseado em Software
Engineering Institute (2010) e sob a simplificação proposta na figura 10, consta no
quadro 10.
Quadro 10 – O processo de referência de Gerenciamento de Requisitos
Gerenciamento de Requisitos
Gerenciar os requisitos dos produtos do projeto e dos componentes do projeto e garantir o
alinhamento entre estes requisitos e os planos do projeto e seus produtos de trabalho.
Prática:
Objetivo da
Prática:
Entregáveis
típicos:

Entender os requisitos.
Desenvolver o entendimento com os provedores de requisitos sobre o significado
dos mesmos.
Lista de critérios para distinguir os provedores de requisitos apropriados.
Critérios de avaliação e aceitação dos requisitos.
Resultados da análise pela aplicação dos critérios.
O conjunto de requisitos aprovados.

Prática:
Obter o comprometimento com os requisitos.
Objetivo da Obter com os participantes do projeto o comprometimento com os requisitos.
Prática:
Entregáveis Avaliação dos impactos dos requisitos.
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típicos:

Comprometimento documentado dos requisitos e das suas mudanças.

Prática:
Objetivo da
Prática:
Entregáveis
típicos:

Gerenciar as mudanças dos requisitos.
Gerenciar as mudanças dos requisitos e como eles evoluem durante o projeto.

Prática:
Objetivo da
Prática:
Entregáveis
típicos:

Manter a rastreabilidade bidirecional dos requisitos.
Manter a rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho.

Prática:
Objetivo da
Prática:
Entregáveis
típicos:

Garantir o alinhamento entre os produtos de trabalho e os requisitos.
Garantir que o plano do projeto e os produtos de trabalho se mantém alinhados
com os requisitos.
Documentação de inconsistências entre os requisitos e os planos do projeto e os
produtos de trabalho, inclusive com as origens e condições dos desvios.
Ações corretivas.

Solicitação de mudança dos requisitos.
Relatórios de impacto das mudanças.
Status dos requisitos.
Banco de dados dos requisitos.

Matriz de rastreabilidade de requisitos.
Sistema de rastreabilidade de requisitos.

Fonte: o próprio Autor, adaptado de Software Engineering Institute (2010).

3.3 O Kit de Gamificação: Cobertura dos Elementos de Jogos
Com o estabelecimento do processo de referência é necessária a definição da
cobertura de cada elemento de jogo sobre o mesmo para, assim, se poder construir
a especificação de cada técnica no modelo de kit de Gamificação por processo.
Ao se avaliar como aplicar cada elemento de jogo ao processo é possível
concluir que nem todas as técnicas que podem ser definidas e especificadas, são
aplicáveis ou limitadas ao processo, já que algumas técnicas são aplicáveis e só
fazem sentido sob a ótica do contexto do projeto.
Sendo assim, para a definição da cobertura das técnicas e o seu posterior
desenvolvimento, será adotada a seguinte classificação:
•

Dependência do Processo: elementos de jogos definidos como
“dependentes” são aqueles que fazem sentido serem aplicados sob a
ótica do processo de referência, ou seja, a instanciação da técnica de
Gamificação é totalmente dependente de um determinado processo ou de
suas atividades e o resultado da técnica representa diretamente o
resultado da execução do processo, tornando-se assim uma ferramenta
de gestão direta do mesmo.

•

Dependência do Projeto: elementos definidos como “dependentes” são
aquelas que fazem sentido serem aplicados sob a ótica do projeto em
execução, ou seja, sua instanciação é diretamente relacionada às
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características, objetivos e plano do projeto em questão, sendo assim as
técnicas são úteis para a gestão do projeto. É importante observar que
é considerado projeto no contexto desta pesquisa toda e qualquer
demanda planejada de processo de software, que pode ser
gerenciada sob a ótica tradicional ou ágil. Logo, mesmo aplicações da
Gamificação baseadas em métodos de gerenciamento ágil como o
Scrum, serão chamadas como “projeto” no contexto desta pesquisa.
Com estas definições é possível se estabelecer, para cada técnica de
Gamificação selecionada, qual o seu escopo de cobertura em relação aos dois
pontos de vista. É importante observar que a dependência diz respeito a definição
da técnica para o desenvolvimento do kit de referência e, uma vez estabelecida a
cobertura, é possível se desenvolver especificamente cada técnica para composição
do kit de Gamificação. O quadro 11 apresenta a cobertura de cada técnica que
orientará o seu desenvolvimento nas próximas seções do trabalho.
A instanciação das técnicas de Gamificação, para se chegar no kit de referência,
foi trabalhada primeiramente para aquelas técnicas que são dependentes diretas do
processo de referência e, consequentemente, não dependem da aplicação do roteiro
de gerenciamento gamificado aplicado a uma organização ou projeto em específico
para serem definidas. Neste caso se encontram a definição de Pontuação, Placar de
Líderes e Conquistas. Como o Nível de Experiência e a Persona independem tanto
do processo quanto do projeto, também serão definidos neste primeiro passo.
Quadro 11 – A cobertura das técnicas de Gamificação
Técnica
Pontuação
Placar de Lideres
Conquistas
Níveis (Fase)
Níveis (Experiência)
Missões
Persona
Equipe

Processo
Dependente
Independente
Dependente
Independente
Independente
Independente
Independente
Independente

Projeto
Independente
Independente
Dependente
Dependente
Independente
Dependente
Independente
Dependente

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Em seguida foram trabalhadas as técnicas de Gamificação que são diretamente
dependentes da aplicação do roteiro de gerenciamento gamificado e, portanto, são
fortemente dependentes do contexto da organização, dos processos definidos pela
organização ou do projeto que será gerenciamento sob a ótica gamificada. Assim a
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definição de como instanciar as técnicas está diretamente relacionada a aplicação
do roteiro de gerenciamento e, portanto, esta definição será trabalhada em conjunto
com a definição do próprio roteiro. Neste caso se encontram os Níveis (Fase) e
Missões, assim como o refinamento do placar de líderes e das conquistas. A figura
11 apresenta resumidamente a organização das técnicas de acordo com o projeto
ou processo.
Figura 11 – A organização das técnicas conforme a dependência

Fonte: Elaborado pelo Autor.

3.4 Elementos dependentes do Processo: A pré-instância da Pontuação
Baseado nos trabalhos de Dorling e McCaffery (2012); Passos et al. (2011);
Pedreira (2015); Rajamarthandan (2014); Sheth, Bell e Kaiser (2011a), (2011b) e
(2012), Viana et al. (2013) e Marczewski (2013), será adotado como definição de
pontuação: mecanismo utilizado para se viabilizar a medição, contagem ou
pontuação de uma determinada Persona. Os pontos serão utilizados para se
rastrear a execução das atividades estabelecidas, o grau de atingimento de um
objetivo ou para se medir a experiência de uma Persona ou o grau de dificuldade de
um objetivo. Em suma, qualquer medição que se baseie em contagem direta (sem
estabelecimento de coeficientes ou se relativizar números) utilizarão como unidade o
ponto.
Para a definição do modelo de instanciação da técnica de Pontuação, é
necessário se passar por três passos de estudo: a definição do mecanismo de
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pontuação, a definição do grau de granularidade ao qual serão dados os pontos para
cada jogador e, por último, a construção do modelo de instanciação de pontuação
por atividade do processo de referência, se utilizando das duas primeiras definições.
Apesar da maioria dos trabalhos pesquisados sobre Gamificação aplicada ao
Processo de Software orientarem e demonstrarem alguma abordagem para
pontuação - Rajamarthandan (2014) em seu Framework de Gamificação, Dorling e
McCaffery (2012) em seu estudo sobre a aplicação de Gamificação baseada na
SPICE, Snipes, Nair e Murphy-Hill (2014) na sua proposta do software Blaze, Singer
e Schneider (2012) na sua proposta de controle de commits de código e Melo et al.
(2014) na sua proposta de pontuação de versionamento de código a partir da
complexidade ciclomática – é no trabalho de Passos et al. (2011) que é encontrada
a melhor proposta para construção de um modelo de pontuação consistente, apesar
de sua pesquisa não explorar o conceito de pontuação diretamente, mas sim o
conceito de medalhas.
Ao definir o loop de desafio – penalidade – premiação, Passos et al. (2011)
apresenta uma abordagem simples de construção de feedback – para cada desafio
dado a um jogador, este toma ações que, conforme as regras estabelecidas, pode
receber ou uma penalidade ou uma premiação, que motiva o jogador a atingir novos
desafios dados, e assim este jogador entra em um ciclo de trabalho.
Com o modelo apresentado pelo loop de desafio – penalidade – premiação e a
estratégia adotada nesta pesquisa de que a pontuação seja construída sob a ótica
de dependência dos processos executados, é possível construir um modelo de
pontuação baseado na execução das atividades do processo.
Para isso, primeiramente, deve-se identificar todas as sub-missões atribuídas a
uma determinada Persona e se avaliar se a execução da sub-missão foi bemsucedida de acordo com o objetivo da atividade do processo que esta sub-missão
representa. Se o objetivo foi atingido, a pontuação correspondente a execução da
atividade deve ser atribuída e acumulada a Persona, sensibilizando assim o Placar
de Líderes e o Nível de Experiência da mesma.
Dado que a pontuação, neste caso, representa a conclusão das atividades, se
analisada a proposta do loop de desafio – penalidade – premiação, a pontuação
ocorre somente pelo acumulo positivo de pontos. A penalização é dada pelo não
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acumulo de pontos, o que faz com que a posição no Placar de Líderes e o Nível de
Experiência da Persona evoluam de forma mais lenta, ou até mesmo ocorra queda
na comparação com outros jogadores, no caso do Placar de Líderes. O nível mais
baixo / detalhado das missões de um projeto devem corresponder as atividades do
processo que serão executadas por uma determinada pessoa.
Porém, ao se avaliar o processo de referência, encontramos duas situações
distintas de atividades: as diretamente relacionadas ao ciclo operacional do projeto e
as de verificação / validação / aprovação de uma entrega.
No caso de atividades de verificação / validação / aprovação o modelo de
pontuação deve ser refinado já que, caso a verificação / validação / aprovação
apresente como resultado um defeito ou recusa da entrega de uma atividade
anterior, significa que existe retrabalho dentro da execução do processo e do
projeto. Desta forma, além da Persona que executou a atividade receber a
pontuação pela boa execução, a Persona que executou a atividade de origem da
entrega recusada deve ser penalizada em sua pontuação (pontuação negativa), já
que a pontuação recebida anteriormente foi irreal. Assim, a Figura 12 representa
resumidamente o modelo de pontuação adotado nesta pesquisa.
Figura 12 – O Modelo de Pontuação

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Com o modelo de pontuação estabelecido, antes de se instanciar a técnica no
processo de referência é necessária a definição do grau de granularidade em que a
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pontuação será aplicada, ou seja, em termos de produtos de trabalho da atividade,
qual seria o nível da entrega destes produtos de trabalho que será o gatilho de
cálculo da pontuação. Com a granularidade definida é possível se atribuir quantos
pontos serão dados a cada execução de tarefa / sub-missão do processo de
referência. Para esta pesquisa será considerado o incremento de 10 pontos para
tarefas com alta granularidade de entrega e de 100 pontos para tarefas com baixa
granularidade de entregas.
Com isso, o Quadro 12 apresenta o modelo de pontuação instanciado ao
processo de Engenharia de Requisitos de referência assumido neste trabalho.

Quadro 12 – A pontuação para o processo Gerenciamento de Requisitos
Gerenciamento de Requisitos
Prática:
Tipo:
Granularidade:
Premiação:

Entender os requisitos.
Operacional.
Por requisito.
10 pontos.

Prática:
Tipo:
Granularidade:
Premiação:
Penalização:

Obter o comprometimento com os requisitos.
Verificação, Validação ou Aprovação.
Por requisito comprometido com os demais participantes do
projeto.
10 pontos.
-10 pontos.

Prática:
Tipo:
Granularidade:
Premiação:

Gerenciar as mudanças dos requisitos.
Operacional.
Por requisito atualizado pela mudança.
10 pontos.

Prática:
Tipo:
Granularidade:
Premiação:

Manter a rastreabilidade bidirecional dos requisitos.
Operacional.
Por rastreabilidade documentada na matriz de rastreabilidade.
10 pontos.

Prática:

Garantir o alinhamento entre os produtos de trabalho e os
requisitos.
Verificação, Validação ou Aprovação.
Por item avaliado (plano ou produto).

Tipo:
Granularidade:
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Premiação:
Penalização:

10 pontos.
-10 pontos.

Fonte: o próprio Autor, adaptado de Software Engineering Institute (2010).

3.5 Elementos dependentes do Processo: A pré-instância das Conquistas
Baseado nos trabalhos de Rajamarthandan (2014); Dorling e McCaffery (2012);
Ašeriškis e Damaševičius (2014); Viana et al. (2013) e Marczewski (2013), será
adotado como definição de Conquistas: representa um conjunto de conquistas de
uma determinada Persona que merecem um destaque diferenciado e maior do que o
simples atingimento da conquista, podendo ser adquiridas tanto pelo atingimento de
determinados objetivos estabelecidos pelo processo, quanto pelo acumulo de
pontuação em um determinado contexto. As medalhas costumam trabalhar como
ferramentas poderosas de feedback e de engajamento por serem demonstráveis
socialmente (em placares de líderes ou em marcas visuais dentro de redes sociais,
por exemplo), motivando o membro da equipe a perseguir um objetivo e a
concorrência sadia entre os membros.
Marczewski (2013) reforça que o uso de conquistas é o próximo passo de
feedback depois da pontuação e que as conquistas costumam ser aplicadas pela
conclusão de tarefas repetitivas e que nem todas as conquistas devem ser dadas
automaticamente pela completude das atividades, mas sim pela execução de uma
tarefa de validação em pares.
Com estas definições e diretrizes, deve-se avaliar em que forma as conquistas
devem ser atribuídas de acordo com as definições estabelecidas na seção 3.1.
Arquétipos e seleção de elementos de jogos para a Gamificação:
•

Conquistas baseadas em tempo: deve-se atribuir uma conquista para
cada jogador do processo de software gerenciado pela Gamificação ao
cumprir a execução de todas as suas tarefas / sub-missões dentro do
prazo estipulado;

•

Conquistas para Socializadores e Jogadores Networkers: neste caso
as conquistas devem ser atribuídas e compartilhadas via placar de
líderes, a fim de promover a competição entre os jogadores;

•

Conquistas para Espíritos Livres e Jogadores Exploradores: para
estes arquétipos as conquistas devem ser dadas pela exploração total do
escopo do projeto, ou seja, a conquista se dará pela completude de
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execução com sucesso das tarefas / sub-missões previstas no início do
projeto;
•

Conquistas para Realizadores e Jogadores Consumidores: neste
caso as conquistas devem ser atribuídas pelo volume de execução de
cada sub-missão atribuída ao jogador;

•

Conquistas para Filantrópicos e Jogadores Egoístas: neste caso o
compartilhamento das conquistas via placar de líderes é uma maneira de
manter a motivação e feedback constante. Como o filantrópico e o egoísta
são motivados por propósito e fazer bem, deve-se atribuir conquistas
como resultado de atividades do tipo validação, verificação ou aprovação,
quando o jogador consegue que todas as suas entregas passem por
estas atividades;

•

Conquistas pela repetição: como defendido por Marczewski (2013), as
conquistas devem ser dadas pela repetição de atividades. Como o
objetivo deste trabalho de pesquisa é o uso da Gamificação para manter
a motivação sobre o processo de software, permitindo assim a medição e
comparação inter-projetos, dev-se atribuir também conquistas pela
repetição das mesmas conquistas entre os projetos executados pela
Persona. Será assumido o múltiplo de 5 para cada conquista por
repetição.

Com estas definições, para o processo de Gerenciamento de Requisitos, serão
consideradas as conquistas descritas no Quadro 13.
Quadro 13 – As Conquistas para o processo de Gerenciamento de Requisitos
Prática:
Conquista:
Descrição:

Gerenciamento de Requisitos
Geral, vinculada a tempo.
Cheguei a tempo!
Conquista vinculada ao cumprimento do prazo esperado para a execução de
todas as atividades previstas para o projeto.

Prática:
Conquista:
Descrição:

Geral, vinculada a completude.
Não deixo nada para trás!
Conquista vinculada ao encerramento com sucesso de todas as atividades / submissões do processo de Gerenciamento de Requisitos.

Prática:
Conquista:
Descrição:

Entender os requisitos.
Deixa comigo que eu garanto o escopo!
Conquista dada ao jogador quando o mesmo conclui todo o entendimento e
documentação dos requisitos.

Prática:
Conquista:
Descrição:

Obter o comprometimento com os requisitos.
You Shall not Pass!
Conquista dada ao jogador que faz as validações e aprovações dos requisitos,
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ao completar a validação de todos os requisitos existentes no escopo do projeto.
Prática:
Conquista:
Descrição:

Obter o comprometimento com os requisitos.
Deixa comigo que eu garanto!
Conquista dada ao jogador que entendeu os requisitos, quando todos os seus
requisitos foram validados sem ter nenhuma reprovação nas validações.

Prática:
Conquista:
Descrição:

Gerenciar as mudanças dos requisitos.
Não se aplica.
Dado que as mudanças passam por documentação, entendimento e aprovação,
as conquistas já estão atribuídas a estas atividades.

Prática:
Conquista:
Descrição:

Manter a rastreabilidade bidirecional dos requisitos.
Todas as estradas levam a Roma!
Conquista atribuída ao jogador quando o mesmo conclui o mapeamento de
rastreabilidade de todos os requisitos que ele documentou / entendeu.

Prática:
Conquista:
Descrição:

Garantir o alinhamento entre os produtos de trabalho e os requisitos.
Não é que fizeram o que eu pedi!
Conquista atribuída ao jogador quando o mesmo conclui a validação de
alinhamento entre os seus requisitos e os produtos de trabalho gerado no
projeto.

Fonte: o próprio Autor, adaptado de Software Engineering Institute (2010).

3.6 Elementos independentes: Placar de Líderes
Baseado nos trabalhos de Pedreira (2015); Sheth, Bell e Kaiser (2011a), (2011b)
e (2012), Viana et al. (2013) e Marczewski (2013), será adotado como definição de
placar de líderes: mecanismo para se prover feedback imediato do resultado das
ações de cada membro da equipe, através da apresentação da sua pontuação,
assim como a comparação com os demais membros. O placar pode ser instanciado
sob o ponto de vista do projeto (pontuação através dos vários processos
instanciados dentro de um único projeto), do processo (visão da pontuação do
membro e da equipe no mesmo processo entre os vários projetos paralelos) e total
(visão acumulada de pontuação da pessoa e da equipe, considerando inclusive
projetos e instâncias de processos já encerrados). O placar de líderes, além da visão
individual da Persona, pode possuir níveis de quebra por equipe.
Assim, o Placar de Líderes deve apresentar a pontuação individual de um
determinado membro, equipe ou Persona em formato de lista com todas as
pontuações individuais existentes, assim como do acumulo de conquistas de cada
Persona.
Para que o Placar de Líderes seja funcional e atinja o seu objetivo de feedback
imediato, ele deve ser sensibilizado assim que uma determinada pontuação seja
aplicada e calculada, em tempo real. Para que o Placar de Líderes seja funcional,
ele deve ser trabalhado sob alguns pontos de vista:
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•

Do jogador: o placar de líderes deve apresentar o total da pontuação do
jogador / membro da equipe acumulada até o momento. Dado que o
jogador pode atuar em vários projetos diferentes ao mesmo tempo e,
também, para demonstrar toda a experiência acumulada pelo mesmo, o
placar deve demonstrar a pontuação total por projeto e a acumulada do
jogador, sendo que a acumulada deve ser apresentada por processo e
total (somando todos os projetos e processos dando a visão do jogador
perante a organização com a qual ele está inserido);

•

Da Persona: dado que o jogador pode assumir Personas diferentes por
processo ou por projeto, o placar de líderes deve apresentar a pontuação
atingida pela Persona do jogador. A visão acumulada no projeto,
acumulada por processo e total da organização apresentada no ponto de
vista do jogador também é válida para o ponto de vista da Persona;

•

Por equipe: o placar de líderes também pode ser instanciado para
apresentar a pontuação de todos os jogadores dentro da equipe na qual
ele está inserido e trabalhando. Para equipes que são construídas por
projeto, a filtragem da pontuação por projeto deve ser possível. Nos casos
onde as equipes atuam em vários processos distintos, o agrupamento e
filtro da pontuação por processo também deve ser possível. A visão
acumulada total da equipe dentro da organização também é possível de
ser utilizada. Uma extrapolação do ponto de vista por equipe para
apresentar a listagem dos pontos por Persona, principalmente nos casos
onde os jogadores podem assumir mais de uma Persona, também deve
ser possível, respeitando as mesmas possibilidades de agrupamento dos
placares de equipe que listam por jogador.

3.7 Elementos independentes: Persona
Baseado no trabalho de Viana et al. (2013), será adotado como definição de
placar de Persona: representa um Personagem do jogo / projeto, sendo que cada
Persona representa uma necessidade, motivação, desejo, expectativa, além de
atributos e comportamentos. No conceito teórico defendido por Viana et al. (2013) os
Personas são fictícios e são utilizados para se desenvolver ideias de produtos e
serviços, permitindo que os membros do projeto possam avaliar o produto entregue
sob óticas de potenciais características distintas de clientes; porém como esta
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pesquisa está direcionada ao uso da Gamificação como técnica de gerenciamento
do processo de software, o conceito de Persona será extrapolado para representar
um papel que o membro da equipe assume dentro do projeto. Assim, caso o jogador
assuma vários papéis de acordo com o processo executado ou de acordo com o
projeto, ele pode assumir Personas diferentes em projetos diferentes. No mínimo a
Persona será o próprio membro da equipe que participará do projeto, representando
assim o seu alter ego dentro do jogo, recebendo experiência, atingindo pontuação,
recebendo conquistas, participando de fases e executando missões.
Para trazer maior riqueza na execução das demais técnicas de Gamificação,
como na composição do placar de líderes, no modelo de premiação e penalidade
utilizado pela pontuação, no modelo de nível de experiência, na decomposição das
missões do projeto, entre outros, é fortemente recomendado que as Personas sejam
instanciadas por processo, assim é possível que cada pessoa real tenha várias
Personas, de acordo com os processos executados pelo mesmo. No mínimo cada
pessoa deve assumir uma Persona, que representará o seu alter ego dentro do
projeto.
É possível que as Personas sejam instanciadas não só sob a ótica do projeto,
mas também sob a ótica da organização e serem mantidas de um projeto para o
outro. Neste caso a Persona que é instanciada somente para o projeto será
chamada de Temporária e, para a que é instanciada entre projetos, no nível da
organização, será chamada de Permanente.
Ao se instanciar a Persona é necessário que se atribuía a ela algumas
características, para que seja pertinente aos jogadores a visão destas características
e, assim, facilitar as interações e alinhamento de informações entre os participantes
do projeto / jogo. Assim, é recomendada a criação de uma ficha para cada Persona,
com a descrição das suas características, e que esta ficha esteja disponível para
todos os membros do jogo. Baseado no trabalho de Viana et al. (2013) e adaptado
para os conceitos de Gamificação adotados nesta pesquisa, a ficha deve conter a
descrição das seguintes características:
•

Nome da Persona;

•

Nome do jogador real;

•

Idade;
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•

Gênero;

•

Cargo;

•

Temporária ou Permanente;

•

Departamento;

•

Aspirações;

•

Nível de Experiência;

•

Formação;

•

Conhecimentos técnicos;

•

Medalhas conquistadas;

•

Foto ou imagem que represente a Persona.

3.8 Elementos independentes: Nível de Experiência (XP)
Baseado nos trabalhos de Rajamarthandan (2014);
Hill (2014);

Snipes, Nair e Murphy-

Dorling e McCaffery (2012); Singer e Schneider (2012); Melo et al.

(2014); Viana et al. (2013) e Marczewski (2013), será adotado como definição de
Nível de Experiência: representa o quanto de experiência aquele membro da equipe
possui, seja em âmbito geral, seja em um contexto específico. O uso de nível como
mecanismo de mensuração de experiência está correlacionado ao feedback do
acumulo de pontos daquele membro de equipe, ou seja, ao se atingir uma
determinada pontuação, o nível daquele Persona é incrementado e um novo objetivo
de pontuação é definido para que seja atingido o próximo nível.
Assim, o Nível de Experiência, ou XP – acrônimo de eXperience Points – deve
ser dado com o acúmulo da pontuação do jogador. Para que o desafio seja mantido
para o jogador, o atingimento de cada Nível de Experiência deve ocorrer pelo
acumulo cada vez maior de pontos, tornando-se assim uma reta de crescimento
linear. Com este comportamento, o Nível de Experiência motiva os jogadores mais
novos ao se atingir rapidamente os primeiros níveis, assim como como reconhece os
jogadores mais experientes pela dificuldade cada vez maior de se atingir os níveis
mais altos.
Como premissa desta pesquisa será adotado que os Níveis de Experiência
serão sempre valores numéricos inteiros e positivos e, consequentemente, todo
jogador / Persona, ao entrar no processo gerenciado pela Gamificação, recebe o
Nível de Experiência igual a 1, que é o nível mais baixo.
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Com estas considerações e premissa será considerada a seguinte equação para
o cálculo e atribuição do nível de experiência:
N(Persona) = 1 + divisãoInteira(∑Pontos; 1000)
Onde:
N = nível de experiência atual.
divisãoInteira = função que retorna o resultado da divisão inteira do primeiro
parâmetro (numerador) pelo segundo parâmetro (denominador).
Para que os fatores motivacionais de competição existentes para os
Socializadores e Jogadores Networkers seja mantido pelo nível de experiência, é
importante que o Placar de Líderes demonstre também a classificação das Personas
pelo seu nível de experiência, além das classificações por Pontuação já explicadas
na seção 3.6.
Também é importante considerar que o Nível de Experiência deve ser atribuído
ao Jogador e suas Personas de forma permanente e, assim, ser carregado de um
projeto para o outro. Esta manutenção da informação, além de manter o
reconhecimento da experiência de cada jogador, ajuda o gestor do projeto a avaliar
os recursos disponíveis e estruturar a melhor equipe de acordo com a sua
experiência.
3.9 Elementos dependentes do Projeto: Fases e Missões
Baseado nos trabalhos de Dorling e McCaffery (2012); Sheth, Bell e Kaiser
(2011a, 2011b e 2012); Ašeriškis e Damaševičius (2014); Viana et al. (2013);
Marczewski (2013) e principalmente de Passos et al. (2011), será considerado nesta
pesquisa como definição:
Fases: As fases são entendidas sob a ótica de decomposição do objetivo do
projeto, representando assim uma seção do objetivo do projeto que precisa ser
atingido e o seu relativo grau de complexidade. Esta decomposição busca viabilizar
o senso de fluxo e evolução no atingimento de um objetivo, ao se acompanhar a
passagem de um Persona por cada fase. Assim, neste ponto de vista o uso de nível
/ fase se torna um mecanismo de organização e agrupamento de atividades, como
se fosse um pacote de trabalho, orientados pelas entregas sob o ponto de vista
funcional / cliente do projeto.
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Missões: o conceito de missão (do inglês quest) representa as tarefas que um
membro da equipe, ou a própria equipe, precisam cumprir para se atingir um objetivo
ou entrega do projeto. De acordo com a complexidade de uma determinada missão,
para que seja possível a atribuição da missão a vários membros da equipe a
manutenção das sensações de fluidez e evolução pelos Personas é possível se
quebrar uma determinada missão em submissões, cada uma com o seu objetivo.
Passos et al. (2011) apresenta uma proposta de decomposição de Objetivos que
será utilizada como base desta pesquisa, propondo assim a decomposição do
objetivo do projeto (objetivo principal) em nível/fase (visão de entrega pelo cliente do
projeto) e este em missões (grandes entregas de atividades) e sub-missões
(atividades individuais para se atingir as missões). Uma vez que a proposta
apresentada nesta pesquisa é de se utilizar um processo de referência, as submissões serão consideradas as atividades do processo relacionadas com a
execução e entrega de cada fase do projeto. A figura 13 apresenta visualmente esta
proposta de decomposição do objetivo em fases, missões e sub-missões.
Assim, ao se aplicar o roteiro de Gamificação para um projeto em específico,
deve-se considerar a definição do objetivo principal, que se torna o objetivo do jogo,
e das fases, que tem relação com os pacotes de entrega do objetivo. Já as missões
e sub-missões tem relação direta com o processo de referência adotado e, portanto,
devem vir pré-instanciadas a partir deste processo.
Figura 13 – A decomposição do objetivo em fases e missões

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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3.10 Elementos dependentes do Projeto: Equipes
Baseado nos trabalhos de Sheth, Bell e Kaiser (2011a, 2011b e 2012); Viana et
al. (2013) e Marczewski (2013), será considerado nesta pesquisa como definição de
equipe: representação de um conjunto de indivíduos que realizam em conjunto uma
mesma tarefa / entrega dentro do projeto. As equipes podem representar estruturas
organizacionais reais da empresa onde o projeto será executado, ou pode
representar um time que foi criado para o projeto em específico ou até mesmo para
a formação de times temporários para uma determinada entrega. Dependendo da
complexidade ou da entrega de uma missão, a mesma pode ser atribuída para uma
equipe, decomposta e ter suas submissões atribuídas aos Personas membros.
As equipes devem ser montadas, e atribuídos os seus membros jogadores,
sempre que um projeto for instanciado sob o gerenciamento da Gamificação e,
portanto, a definição da equipe passa a ser um passo do roteiro de aplicação da
Gamificação. É importante que o Placar de Líderes consiga mostrar a pontuação
interna da equipe (competição interna) e, também, a comparação de pontos entre
equipes abaixo do mesmo projeto (competição externa).
Marczewski (2013) reforça que, além da competição entre equipes ser um fator
motivacional importante, a composição de equipes pequenas tende a ser mais
efetiva do que equipes muito grandes, assim, ao se fazer a configuração do projeto
gamificado de software, a construção das equipes deve levar este fator em
consideração.
3.11 Elementos dependentes do Projeto: o refinamento das Conquistas
Além da definição de conquistas baseadas nas atividades do processo,
conforme definido na seção 3.5, Marczewski (2013) defende a atribuição de
conquistas baseadas em Tempo, seja em agenda fixa, seja em agenda dependente
de tempo.
É considerada agenda fixa as conquistas baseadas em ações definidas e
eventos (MARCZEWSKI, 2013), logo o atingimento de marcos do projeto
(milestones) se apresenta como elemento de definição de conquistas que devem ser
consideradas na aplicação da Gamificação em um projeto específico, fazendo assim
parte do roteiro de instanciação. Ao se carregar estas conquistas para a Persona e
dado que as conquistas devem ser mantidas entre os projetos, a conquista em sua
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atribuição a Persona do jogador deve carregar, também, a identificação do projeto
em que a conquista foi atingida, para consulta e comparação no futuro.
Já para as conquistas baseadas em agenda dependente de tempo são aquelas
que acontecem em datas pré-definidas (ex.: aniversários) ou são disponibilizadas
em um determinado período de tempo (ex.: jogador que entra todo dia para ser
recompensado) (MARCZEWSKI , 2013). Assim, ao se aplicar o roteiro de
Gamificação para o gerenciamento do projeto específico, deve-se considerar se
existirão conquistas dependentes de tempo e quais serão, de acordo com as
atividades previstas do projeto, como a participação de todas as reuniões de
acompanhamento do projeto, por exemplo.
3.12 O roteiro para aplicar a Gamificação
Uma vez que foram estabelecidas as mecânicas e definições dos elementos
dependentes e independentes do projeto, é necessário se estabelecer o roteiro para
se aplicar a Gamificação. Baseado nos trabalhos de Dorling e MacCaffery (2012),
Dubois e Tambureli (2013), Marczewski (2013), Viana et al. (2013), Rajamarthandan
(2014) e Burke (2015), esta pesquisa propõe o seguinte roteiro de Gamificação,
dividido em 3 grupos de atividades:
Atividades de Configuração Geral:
As atividades de configuração são as necessárias para a viabilização do
mecanismo de Gamificação aplicado ao processo de Software. São:
•

Estabelecer o Escopo da Gamificação: a partir do contexto real onde
será aplicada a Gamificação, deve-se mapear o processo existente e
verificar a sua aderência ao kit de Gamificação pré-estabelecido,
permitindo assim o mapeamento do processo e o estabelecimento do
modelo de pontuação e conquistas que será utilizado na situação real.
Assim, não é necessário que a organização real onde será utilizada a
Gamificação seja aderente ao CMMI-Dev, mas sim que possua um
mínimo de processos e práticas aderentes ao processo de referência
proposto e que possui o kit de Gamificação aplicado;

•

Construir o Sistema de Gamificação: para que a Gamificação seja
aplicada é necessário que exista um sistema mínimo construído que
permita

a

execução,

gerenciamento,

monitoramento

do

processo
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gamificado e o feedback contínuo dos jogadores com a consulta aos
elementos de Gamificação aplicados. O sistema deve viabilizar a
execução das técnicas dependentes do processo que foi mapeado –
pontuação e conquistas –, das técnicas independentes – o Placar de
Líderes, a configuração e utilização de Personas e o motor de cálculo de
Níveis de Experiência – e permitir, para a execução do projeto, a
configuração do mesmo e dos elementos dependentes do projeto em
específico – Objetivo, Fases, Equipes e refinamento das Conquistas,
assim como permitir a construção automática das missões baseadas nas
atividades do processo mapeado.
Atividades de Projeto:
São as atividades que devem ser executadas especificamente para um projeto
gerenciado sob a Gamificação. São:
•

Estabelecer o Objetivo: definir o objetivo final do processo, que servirá
como propósito e missão final do jogo e, com o seu atingimento, o jogo
será considerado encerrado;

•

Estabelecer as Fases: a partir da decomposição do Objetivo do projeto
em pacotes de entrega menores, deve-se atribuir para cada pacote de
entrega uma fase, que servirá como objetivo intermediário para os
jogadores. Para cada fase devem ser instanciadas as missões relativas a
execução do processo de software, com a respectiva atribuição dos
elementos de jogos baseados no kit de Gamificação do processo;

•

Definição das Equipes: no início do projeto, se aplicável, deve-se
estabelecer as equipes existentes no mesmo, para que seja possível o
vínculo das Personas existentes. Como explanado na seção 3.7., é
possível se estabelecer, para o mesmo jogador, Personas distintas e
estas Personas podem ser atribuídas a equipes distintas. Os mecanismos
de cálculo de experiência e de placar de líderes devem considerar estas
Personas distintas;

•

Refinamento das Conquistas: antes de se iniciar a execução do projeto
deve-se fazer o refinamento das conquistas que serão baseadas no
escopo específico do projeto e, conforme definido na seção 3.11, devem
ser baseadas nos milestones e nos prazos do projeto;
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•

Acompanhamento e feedback: durante a execução do projeto o sistema
deve viabilizar a consulta do status atual dos elementos de jogo para que
o feedback automático seja aplicado e o fator motivacional da
Gamificação seja mantido. Gestores de equipe e do projeto podem utilizar
estas mesmas informações como mecanismo de gerenciamento das suas
equipes e projeto.

Atividades de Avaliação:
Estas atividades possuem como objetivo a avaliação, crítica e evolução do
modelo de Gamificação adotados. A sua aplicação deve ser obrigatória no
encerramento de cada projeto e podem ser executadas durante o projeto como
mecanismo de ajuste fino do modelo em tempo real, se necessário.
•

Avaliar as Medições: avaliar, através dos resultados dos elementos de
jogos aplicados e os controles de progressão do jogo, se os resultados do
projeto e do processo de software foram todos atingidos conforme os
objetivos estabelecidos em tempo de configuração do projeto e, no caso
do não atingimento, avaliar as causas do desvio e o quanto foram
influenciados pela Gamificação;

•

Avaliar a Motivação: dado que o principal fator crítico de sucesso do uso
da Gamificação é a motivação dos jogadores envolvidos, deve-se avaliar
a efetividade da Gamificação como fator motivacional na visão dos
jogadores. Com a avaliação deve-se identificar ofensores e fatores de
melhoria que devem ser explorados e utilizados para a evolução do
modelo de Gamificação;

•

Retroalimentar e ajustar o modelo: a partir dos insumos identificados
nas avaliações das medições e da motivação, deve-se reaplicar as
atividades de configuração geral para que seja feito o ajuste fino do
modelo de Gamificação utilizado, principalmente ajustes no sistema. A
efetividade das técnicas de jogos aplicadas também deve ser avaliada e,
se necessário, os elementos do toolkit devem ser recalibrados no
sistema. Algumas lições aprendidas identificadas podem ser também
aplicadas a configuração dos próximos projetos, ao se definir melhores
fases e conquistas de projeto que ajustem os desvios de medição e/ou
motivação identificados.
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Figura 14 – Visão Geral do Roteiro de Gamificação

Fonte: Elaborado pelo Autor.

4

A PESQUISA-AÇÃO

4.1 O Contexto da Pesquisa-Ação
A Pesquisa-Ação foi aplicada em uma empresa do Ramo de Seguros, fundada
em 1945. Com sede em São Paulo, esta empresa possui cerca de 14 mil
funcionários, sendo aproximadamente 1 mil na estrutura de TI Corporativa.
A empresa atua em todos os ramos de seguros e em negócios sinérgicos ao
ramo principal: Automóvel, Saúde Empresarial, Patrimonial, Vida, Transportes,
Previdência, Consórcio de Imóveis e Automóveis, Administração de Investimentos,
Financiamento, Capitalização, Cartão de Crédito, Proteção e Monitoramento,
Serviços a Condomínios e Residências, Telecomunicações e Assistência Pet. Em
muitos dos produtos, como o Automóvel e Residencial, a empresa é líder de
mercado e/ou Marca mais lembrada ou admirada.

64
A equipe de Tecnologia é centralizada em uma única diretoria, com cerca de
1000 funcionários, sendo aproximadamente 60% destes funcionários com atividades
e funções voltadas ao desenvolvimento de Software. Com o crescimento da
empresa, a diretoria de TI organizou e evoluiu os seus processos se baseando no
Rational Unified Process (RUP) / CMMI-Dev, no Project Management Body of
Knowledge (PMBOK), Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) e na
Information Technology Infrastructure Library (ITIL).
As estruturas de desenvolvimento de sistemas são verticalizadas por produto /
grupo de produtos, já as estruturas de apoio e infraestrutura são horizontais. A
Empresa possui Data Center próprio com contingência em estruturas próprias na
região da matriz e Disaster Recovery em Alphaville.
Com a estruturação e evolução dos seus processos, foi adotada segregação de
papéis para a execução das atividades e, no âmbito dos processos de
gerenciamento e engenharia de requisitos, foi criado o papel e cargo de Analista de
Negócio e utilizado como referência o modelo proposto pelo International Institute of
Business Analysis (IIBA) em seu guia BABOK.
Com isso existiam, no momento da aplicação da pesquisa, cerca de 120
Analistas de Negócio na Estrutura de Tecnologia da Empresa, distribuídos nas
estruturas verticalizadas de atendimento aos produtos.
O Autor desta pesquisa atuava, no momento de sua elaboração, como um dos
responsáveis pela Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas adotada pela
empresa e, assim, possuía grande grau de interação e influência com todos os
papéis envolvidos no ciclo de desenvolvimento de Software. Esta influência foi
utilizada para viabilizar a execução da pesquisa dentro da TI.
Em termos de modelos de atendimento de demandas, a área de tecnologia da
empresa se baseou na proposta de TI Bimodal elaborada pelo Gartner Group, assim
o processo de atendimento de demandas planejadas basicamente se estruturava
com uma entrada única de pedidos, uma camada de priorização e gestão de
Portfólio e duas linhas de produção de Software projetizadas: uma baseada em
projetos tradicionais (PMBOK) e desenvolvimento em cascata e outra baseada em
métodos ágeis (Scrum).
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No caso dos atendimentos baseados em métodos ágeis, o modelo comum de
organização se baseava em timebox de 4 semanas e ciclo de Release vinculado a
execução das Sprints, tipicamente em relação Sprint x Release de 1 para 1.
4.2 O Planejamento da Pesquisa-Ação
Para a execução da pesquisa foram considerados os seguintes aspectos:
•

Em termos de escopo de processos, o autor procurou identificar
instâncias de processo que fossem de ciclo mais rápido para que a
aplicação da hipótese e a coleta dos resultados fosse compatível com o
planejamento e prazo da própria pesquisa. Com isso o autor decidiu pela
aplicação da Gamificação somente para o processo de gerenciamento de
requisitos existente no método ágil da empresa. Dada a característica do
modelo de atendimento, o prazo de aplicação da Gamificação adotado
seria de 2 meses e 1 semana para tentar atingir a execução total de 2
ciclos de requisitos levantados para 2 Sprints de timebox de 4 semanas;

•

Conforme a definição do roteiro de Gamificação que foi adotada, tornouse necessário o mapeamento do processo interno da Empresa de
Seguros e a medição de aderência ao kit de ferramentas de Gamificação
estabelecido nesta pesquisa;

•

Também conforme definido no roteiro de Gamificação, tornou-se
necessária a construção de um sistema para controlar a execução do
processo e rodar o motor de elementos de Gamificação utilizados
(pontos, placares, personas, entre outros). Como o intuito do sistema a
ser construído foi somente a validação da hipótese, foi adotada como
linguagem o VBA for Applications do Microsoft Excel, pela simplicidade de
construção e a familiaridade do autor da pesquisa com a linguagem;

•

Com a construção do sistema, tornou-se necessária a seleção e
prospecção do público-alvo da pesquisa, para embarcá-los na mesma;

•

Com a prospecção, foi feita uma apresentação do autor da pesquisa junto
ao público-alvo para explicar os conceitos, demonstrar o uso e combinar o
tempo de acompanhamento do processo de requisitos dos analistas de
negócio selecionados com o uso da Gamificação;
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•

Em seguida a pesquisa entrou em execução, com os Analistas de
Negócio utilizando o sistema de Gamificação no seu dia a dia, com o
acompanhamento do autor da pesquisa para orientação;

•

No término do período combinado de 2 meses e 1 semana, foi aplicada
uma pesquisa motivacional junto aos Analistas de Negócio, para medição
do resultado da Gamificação;

•

Por último foi realizada a avaliação do autor para a mensuração dos
resultados

encontrados,

identificação de lacunas e restrições na

pesquisa, assim como a avaliação da confirmação ou não da hipótese
aplicada na pesquisa.
Assim o cronograma apresentado na figura 15 demonstra o planejamento da
Pesquisa-Ação, de acordo com as etapas descritas anteriormente nesta seção:
Figura 15 – O cronograma de execução da Pesquisa-Ação
Ação
Mapeamento e Avaliação de Aderência do Processo
Estabelecimento do Escopo aplicável do Kit de Gamificação
Construção do Sistema de Gamificação
Seleção e Prospecção do Público-Alvo
Apresentação e Engajamento dos Jogadores
Execução da Pesquisa
Acompanhamento pelo Autor
Aplicação da Pesquisa Motivacional
Avaliação dos Resultados pelo Autor

Março
6 13 20 27

Abril
3 10 17 24

1

Maio
8 15 22 29

Junho
5 12 19 26

Fonte: Elaborado pelo Autor.

4.3 A aplicação do Roteiro de Gamificação
Para a execução da pesquisa-ação e preparação do sistema de Gamificação, foi
aplicado ao contexto da empresa de seguros o roteiro proposto na seção 3.12 desta
pesquisa. Assim, a aplicação do roteiro seguiu a estratégia e atingiu os seguintes
resultados:
Para as atividades de configuração geral, primeiramente foi trabalhado o escopo
da Gamificação. Neste caso, para que existisse a possibilidade de acompanhamento
de mais de um atendimento planejado das equipes dentro do período da pesquisa,
foi estabelecido como escopo de processo a camada de gerenciamento de
requisitos dos atendimentos via metodologia ágil, assim seria possível a mensuração
do ciclo inteiro do processo de requisitos de referência, proposto na seção 3.2.
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Com o estabelecimento do processo alvo, foi necessário o mapeamento do
processo e a avaliação de aderência do mesmo perante o processo e kit de
referência, para assim se estabelecer quais elementos de Gamificação seriam
aplicados. A figura 16 apresenta de forma macro o processo de requisitos utilizado
na empresa onde a pesquisa foi aplicada, já o quadro 14 apresenta o resultado da
avaliação de aderência do processo real ao kit de referência.
Figura 16 – O macroprocesso de Requisitos no contexto Ágil da Empresa de Seguros

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Quadro 14 – A aderência do Processo Real ao Processo de Referência
Atividades do Processo Real
Decompor as necessidades em Estórias
Refinar as Estórias com o Produto
Refinar as Estórias com o Produto
Aprovar e Priorizar Estórias
Homologar o Produto

Atividades do Processo de Referência
Entender os requisitos
Entender os requisitos
Manter a Rastreabilidade bidirecional dos requisitos
Obter o comprometimento com os requisitos
Garantir o alinhamento entre os produtos de trabalho e
os requisitos

Fonte: o próprio Autor.

Como pode ser observado no Quadro 14, todas as atividades do kit de
referência foram encontradas no processo real, assim foi possível a utilização de
todas as técnicas dependentes de processo - pontuação e conquistas estabelecidas no kit de Gamificação proposto neste trabalho. Com isso foi possível
evoluir para o próximo passo do roteiro.
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Para a construção do sistema de Gamificação foi assumida a premissa de que o
sistema seria construído como um software para o gerenciamento do processo de
requisitos da empresa de seguros, com o objetivo de validação do uso da
Gamificação como técnica de gerenciamento do processo, assim o sistema
construído deveria ser simples o suficiente para tal.
Dada a premissa, o sistema construído deveria viabilizar o monitoramento
constante do processo, com o uso de placar de líderes, manter um motor de cálculo
de pontuação e nível de experiência de acordo com o modelo proposto nesta
pesquisa, aplicar os elementos de Gamificação diretamente relacionados ao
processo mapeado (pontos e conquistas), o cadastramento das Personas dos
jogadores, a configuração das Sprints e dos elementos específicos de cada Sprint.
Para o caso dos elementos específicos de Sprint – Objetivo, Fases, Equipes e
Refinamento de Conquistas e atribuição de missões - foi adotada uma estratégia
específica para o contexto de método ágil da empresa de seguros.
O objetivo está diretamente relacionado a identificação e entrega de todas as
estórias de usuário identificadas e mapeadas pelo Analista de Negócio para aquela
Sprint, assim a evolução da Sprint / Jogo estaria diretamente relacionada com a
evolução dos status das estórias de usuário.
Como a proposta de Gamificação estruturada nesta pesquisa orienta que as
fases estejam diretamente relacionadas a decomposição de pacotes de entrega do
projeto, no caso do contexto ágil da empresa existe somente um pacote de entrega
por Sprint, assim o sistema trabalha com o conceito de fase única. Para as Equipes,
as Sprints executadas na empresa são verticalizadas por equipe organizacional no
nível de coordenação, assim as equipes foram pré-configuradas no sistema com as
coordenações de equipes de desenvolvimento que executam Sprints. Para permitir a
pontuação do representante do produto nas atividades de validação e homologação,
foi criada uma equipe específica para área cliente.
Como o cumprimento das missões adotada no kit de Gamificação desenhado
está relacionada com a execução das atividades do processo, o sistema assume
como missão a conclusão do ciclo de vida de cada Estória, que é representado
pelos status assumido a cada execução de atividade do processo, conforme a
Figura 17. A pontuação também é calculada conforme a evolução dos status que
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correspondem a evolução da execução do processo, com incrementos de 10 pontos
na criação e a cada novo status, e retirando 10 pontos no caso das estórias
reprovadas pelo cliente da área de produto.
Figura 17 – O ciclo de vida das Estórias de Usuário

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Assim, com o mecanismo do sistema construído, de acordo com os aspectos
apresentados para as atividades específicas de projeto, permite que a aplicação das
atividades do roteiro de Gamificação que são específicas de projeto

–

estabelecimento do objetivo, das fases e das equipes - sejam automáticas pelo
próprio uso do sistema para cada Sprint cadastrada.
Como o contexto aplicado na empresa foi dentro de metodologias ágeis e não
existiam atividades específicas do processo real de requisitos que não estivessem
previstas pelo processo de referência e pelo kit de Gamificação montado, não houve
a construção de mecanismos de refinamento de conquistas no sistema. Já para o
acompanhamento e feedback imediato, o sistema foi construído com placar de
líderes com visões por equipe, por Sprint, e geral de todos os participantes.
O funcionamento e aparência do sistema de Gamificação é apresentado com
mais detalhes na seção 4.4 deste trabalho de pesquisa.
Para as atividades de Avaliação propostas pelo roteiro – Avaliação das
Medições, da Motivação e retroalimentação do modelo – a execução e resultados
estão diretamente relacionados a própria avaliação do resultado da pesquisa ação,
conforme resultados que serão apresentados na seção 4.6 deste trabalho.
4.4 O sistema de monitoramento do processo sob Gamificação
O sistema de Gamificação para o monitoramento do processo de engenharia de
requisitos da empresa de seguros foi construído sob três pilares (Figura 18), de
acordo com o processo: o cadastro de Jogadores, o cadastro de Sprints e o Placar e
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Consulta de Perfil e Conquistas dos jogadores (pilar responsável pelo Feedback ao
jogador), sendo que as opções de acesso as funcionalidades do sistema passam
pelo formulário inicial, que se carrega automaticamente ao se abrir a planilha Excel
com o sistema.
Figura 18 – A tela inicial do Sistema de Gamificação

Fonte: Elaborado pelo Autor.

O primeiro passo a ser adotado pelo jogador é a sua própria inclusão no sistema
– criação da sua Persona – para que o mesmo possa interagir com as Sprints e com
os mecanismos de Feedback como o Placar de Líderes. Conforme descrito na seção
3.7 sobre Persona, onde foi estabelecido que deve-se trabalhar com, ao menos uma
Persona por jogador real na Gamificação, o sistema permite somente o cadastro
mínimo, conforme apresentado na figura 19.
A ficha da Persona também foi personalizada para o contexto da empresa real,
assim a ficha foi construída somente com as informações de Nome, Matrícula
(identificação única do funcionário), Idade, Sexo e Equipe (com domínio préestabelecido de todas as equipes de desenvolvimento de sistemas). Dado que o
objetivo do sistema construído foi o de validar a hipótese da Gamificação somente
durante o tempo da execução da pesquisa e não de entregar um sistema produtivo
para uso real e contínuo na empresa, as informações solicitadas para o cadastro do
jogador foram as mínimas necessárias para a sua identificação e uso do sistema.
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Figura 19 – A tela de cadastro do Jogador

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Após o cadastro do jogador é possível alterar algumas informações de sua ficha,
conforme o uso e evolução pessoal dentro do contexto real (figura 20), como por
exemplo a atualização da equipe numa mudança organizacional ou quando o
jogador fizer aniversário. Assim, somente o campo de Matrícula não permite
alteração, já que o mesmo é utilizado pelo sistema como identificador único do
jogador, assim como ocorre no contexto real do funcionário perante a empresa.
Com a inclusão do jogador, ou dos jogadores, que irão participar da Sprint,
pode-se criar a Sprint no sistema para que o seu conteúdo sofra o gerenciamento
gamificado. A inclusão prévia dos jogadores não é necessária para a criação das
Sprints, porém todas as interações para cadastro e gerenciamento do ciclo de vida
de cada Estória necessita do cadastro do jogador.
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Figura 20 – A tela de alteração do cadastro do Jogador

Fonte: Elaborado pelo Autor.

O cadastro da Sprint (Figura 21) necessita de informações básicas de
identificação e controle, que foram identificadas no mapeamento do processo da
empresa. Assim, para o funcionamento do sistema, ao se cadastrar a Sprint é
necessário o seu Número (identificação única utilizada pela empresa nos seus
sistemas internos), o Nome (identificação literal da Sprint), a Equipe responsável de
acordo com as coordenações existentes, a data de início e a data de fim da Sprint.
Como, no contexto da empresa de seguros, o cadastro das Estórias é anterior
ao ritual de planejamento, é possível se cadastrar a Sprint sem as datas de início e
fim. As equipes de desenvolvimento de sistemas da empresa possuem como
peculiaridade a criação de Sprints orientadas ao envio da necessidade pelo produto,
assim o backlog de produto é criado basicamente a cada Sprint. Esta característica
permite o cadastro prévio da Sprint com as Estórias do seu backlog, mesmo sem a
reunião de planejamento ter acontecido.
Outra característica importante do sistema é que o mesmo não foi construído
integrado ao sistema real de gestão ágil da empresa, assim é perfeitamente possível
o cadastro das Estórias já priorizadas para a Sprint em status diversos do seu ciclo
de vida e o sistema, no seu motor de cálculo de pontuação e conquistas, precisa
analisar sempre o status atual de cada Estória para atribuir a pontuação e não
considerar a pontuação como incrementos vinculados a um workflow fixo e
obrigatório do ciclo de vida da Estória.
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Figura 21 – A tela de cadastro de Sprint

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Para se acessar a Sprint, identificar a sua situação atual perante o objetivo e
poder criar e manipular cada Estória, o sistema passa por uma tela de seleção da
Sprint (Figura 22), onde é possível pesquisas toda a base já cadastrada e acessar
uma Sprint em específico.
Figura 22 – A tela de Seleção de Sprint

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Com a Sprint acessada, é aberta a tela de “Detalhes da Sprint”, onde todas as
ações necessárias de manipulação das Estórias, visualização do Backlog da Sprint,
acesso ao Placar de Líderes e visualização do status atual da missão da Sprint
podem ser acessadas e utilizadas pelo jogador. Nesta tela também foram incluídas
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teclas de atalho rápido para o cadastro de novos jogadores e de consulta da Ficha
do Jogador com as suas conquistas.
Na seção superior da tela de “Detalhes da Sprint” (Figura 23) existem as
informações de identificação e de equipe responsável, assim como o feedback visual
de evolução da missão através de um Sprite de carro com uma pista que leva a uma
montanha. Conforme cada Estória atinge o seu status final – reprovado ou aprovado
e homologado – a missão evolui. O objetivo final é que 100% de todas as Estórias
atinjam um dos dois status finais de ciclo de vida. O posicionamento do veículo e
percentual de completude da missão é calculado no acesso a tela e a cada criação
ou alteração de status de uma Estória.
Figura 23 – A tela de Detalhes da Sprint

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Na seção inferior do formulário são listadas todas as estórias de usuário (título e
parte da descrição), assim como o seu status e a matrícula do Analista de Negócio
responsável pela Estória de Usuário. Ao lado da listagem das estórias, estão botões
de ação das estórias (inclusão e alteração), assim como a possibilidade de se incluir
um novo jogador, o acesso ao Placar de Líderes e a Ficha do Jogador, onde é
possível consultar a sua pontuação, experiência e conquistas.
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No formulário de Inclusão de Estória de Usuário (Figura 24), é possível
identificar o Analista de Negócio responsável pela Estória, o seu título e uma breve
descrição. Como o objetivo do sistema construído foi somente de validação da
aplicação da Gamificação como método de gestão do processo de gerenciamento
de requisitos, o sistema foi construído com o mínimo necessário para este objetivo,
assim detalhes da estória como seus critérios de pronto, de aceitação e outros
detalhes que constam em sistemas completos de gerenciamento ágil não foram
incluídas no sistema construído para evitar sobre-esforço na utilização de dois
sistemas em paralelo, com as mesmas informações.
Figura 24 – A tela de Cadastro de Estórias de Usuário

Fonte: Elaborado pelo Autor.

A tela de cadastro permite a inclusão de estórias de forma contínua, ou seja,
uma vez que a Estória é salva o formulário persiste na tela e permite da inclusão da
próxima estória, e assim consecutivamente. Ao fechar o formulário e voltar para a
tela de Detalhes da Sprint, o sistema dispara o motor de cálculo de pontuação e de
conquistas, para refletir a evolução dos jogadores conforme suas estórias são
cadastradas.
Este comportamento se repete ao se atualizar a estória de usuário (Figura 25),
com o mesmo objetivo de atualização da pontuação, experiência e conquistas dos
jogadores. Como a inclusão dos jogadores, estórias, atualização de estórias com a
possibilidade de evolução entre os diversos estados do seu ciclo de vida, inclusive
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evolução retrógrada com volta de status, e evolução da missão da Sprint podem
ocorrer de maneira assíncrona, com os jogadores utilizando o sistema na melhor
sequência que reflita a situação real do seu dia a dia na Sprint, o comportamento do
motor de pontuação e conquistas é de recalcular toda a pontuação e conquistas da
Sprint em tratamento. Assim que uma conquista é atingida, uma caixa de mensagem
é aberta com os dados da conquista (Figura 26).
Figura 25 – A tela de Atualização de Estórias de Usuário

Fonte: Elaborado pelo Autor.
Figura 26 – Mensagem de Atribuição de Conquista

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Já na tela de Atualização da Estória, que é possível de se acessar na tela de
Detalhes da Sprint ao se selecionar uma das Estórias listadas, é possível somente
atualizar a descrição da Estória, o seu Status, e marcar se a rastreabilidade
bidirecional foi feita pelo Analista de Negócio dentro das ferramentas da Empresa de
Seguros.
Figura 27 – A Tela de Ficha do Jogador

Fonte: Elaborado pelo Autor.

No caso da atualização do Status para Aprovada ou Reprovada, é necessário
que se atribua também a matrícula do Aprovador da Equipe do Produto, para assim
poder ser realizado os cálculos de premiação e penalização (no caso de reprovação)
previstos no kit de Gamificação. Também é possível, nestes casos, se marcar se a
validação ocorreu com o representante da área de Produto dentro do prazo
combinado. No caso de Estória Homologada, também é possível atualizar a
matrícula do responsável pela homologação. Estas marcações de rastreabilidade e
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de prazo são necessárias para a atribuição das conquistas do Kit de Gamificação
referentes a estas atividades do processo de referência.
Tanto a partir da tela de Detalhes da Sprint quando a partir da tela principal é
possível se visualizar a ficha do jogador. Ao entrar na tela da Ficha do Jogador
(Figura 27), primeiramente é necessário se escolher a matrícula do jogador ao qual
se quer ver a sua ficha. Ao se selecionar a matrícula, são apresentados os seus
dados como Nome, Sexo, Idade, Equipe, Quantidade de Pontos e Nível de
Experiência, assim como as suas Conquistas, detalhadas em qual Sprint foi atingida
a conquista e uma breve descrição da mesma.
Figura 28 – A Tela do Placar de Líderes

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Ao se consultar o Placar de Líderes (Figura 28), a tela é carregada com a lista
geral de jogadores, com as pontuações totais de todos os jogadores, classificada em
ordem decrescente. Na lista sempre é exibida a posição do jogador, o nome, a
matrícula, a quantidade de pontos e o nível de experiência. Pela lista geral é
possível acompanhar a pontuação e receber feedback comparativo com todos os
demais jogadores, estimulando a competição e explorando a motivação dos
jogadores, principalmente dos que se encaixam nos arquétipos mais sensíveis a
competição proposta pelo Placar de Líderes, como os Socializadores, Filantrópicos,
Jogadores Networkers e Jogadores Egoístas na definição de Marczewski (2013).
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Além da classificação geral, o Placar de Líderes permite o acompanhamento da
pontuação dos jogadores que estão em uma determinada Sprint ou todos os
jogadores de uma determinada Equipe, assim é possível o acompanhamento e
gerenciamento em pontos de vista distintos, seja para motivar a atuação dentro de
uma determinada Sprint, seja para os participantes de uma determinada Equipe,
seja para o gestor da equipe acompanhar a evolução dos seus recursos. Assim
como acontece nos momentos de atualização das Estórias, o Placar de Líderes
executa o motor de pontuação para recalculo dos pontos sempre que a tela é
carregada, ou uma das opções de pesquisa – Geral, Por Sprint ou Por Equipe – é
selecionada. Com isso o Placar de Líderes tem o comportamento mais próximo
possível de ser em tempo real sem precisar ser executado em segundo plano ou em
uma janela com atualização contínua.
4.5 A execução da Pesquisa
Para a execução da pesquisa, conforme previsto no planejamento, foi disparado
um convite para todos os Analistas de Negócio da Empresa de Seguros em sua rede
social interna, no grupo de Análise de Negócio, no dia 29 de março de 2017,
convidando de forma aberta os analistas de negócio que tivessem interesse em
participar da pesquisa, com o viés de que, no caso de resultados positivos, o caso
poderia ser levado ao CIO como proposta de modelo de trabalho, com
possibilidades de formalização na empresa de seguros.
Com o retorno da candidatura dos analistas de negócio, no dia 10 de abril, foi
realizada uma apresentação pelo pesquisador para todos os candidatos, para
explicação da dinâmica de uso do sistema e para retirada de dúvidas dos
participantes. Alguns dos candidatos sinalizaram que talvez não teriam Sprints no
curto prazo a iniciar, outros já estavam no meio de execução das Sprints, assim foi
combinado entre os participantes da pesquisa que poderiam criar as Sprints no
sistema assim que fossem iniciadas e, no caso das que já estavam em andamento,
como o sistema permite o cadastro das Estórias em qualquer status, poderiam ser
lançadas retroativamente para avaliação do resultado da Gamificação destes casos,
inclusive.
Também foi combinado que o prazo limite de uso do Sistema de Gamificação
seria o dia 09 de Junho, perfazendo assim o período esperado de 2 meses de

80
execução da Pesquisa para, dentro da realidade de cada participante, se tentar
gamificar 2 execuções de Sprint de cada equipe.
Conforme apresentado no quadro 15, foi iniciada a pesquisa com 8 analistas de
negócio da empresa de seguros e, durante a execução, foram inclusos mais 3
analistas, totalizando 11. Por motivos de confidencialidade, os nomes dos Analistas
de Negócio foram permanecidos no anonimato, porém os seus perfis foram
mapeados na execução da pesquisa motivacional aplicada ao final da execução.
Quadro 15 – O Público e abrangência da pesquisa
ID do Analista de Negócio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Produto / Área de Negócio com Sprint sob Gamificação
Saúde
Saúde
Atendimento
Ramos Elementares
Ramos Elementares
Ramos Elementares
Jurídico
Serviços Avulsos
Produção Comercial
Sinistro Automóvel
Vida e Previdência

Fonte: o próprio Autor.

Semanalmente foram executadas interações do pesquisador com toda a
população de participantes, ora em reuniões presenciais, ora em reuniões virtuais,
para acompanhamento do uso, solução de dúvidas e identificação de melhorias no
próprio sistema.
Nos primeiros 30 dias de execução da pesquisa a aderência dos jogadores ao
uso do sistema foi baixa, com somente 2 jogadores utilizando-o de alguma forma.
Entre os motivos apresentados pelo não uso estavam a ausência de priorização de
Iniciativas para a decomposição em Estórias por parte dos clientes de negócio,
inviabilizando o início das Sprints, como também a falta de tempo para uso do
sistema por concorrência das situações de dia a dia.
Assim, para alavancar o uso do sistema pelos participantes, além da reunião
semanal, o pesquisador passou a realizar reuniões pontuais de 30 minutos a cada 2
semanas com cada jogador. Mesmo com estas interações, a quantidade de
jogadores que efetivamente não utilizaram o sistema da pesquisa não chegou aos
100% do público convidado e, devido a adoção incompleta, com 6 semanas de
execução da pesquisa foram convidados mais 3 analistas de negócio, atingindo
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assim os 11 analistas participantes. Com esta inclusão o período da pesquisa-ação
foi ampliado por uma semana, até o dia 16 de junho de 2017.
Independente da participação efetiva, como o sistema e as técnicas foram
apresentadas a todos os participantes, a pesquisa motivacional aplicada ao final foi
enviada a todos. Durante a execução da pesquisa-ação surgiram algumas
sugestões de melhoria, como a opção de salvamento automático após cada
interação do jogador, evitando perda de dados se o jogador saísse do Excel sem
salvar, e a sugestão de se manter o sistema ativo por mais algum tempo depois do
término oficial da pesquisa-ação para que novas descobertas e opiniões fossem
formadas para o uso interno da empresa de seguros, como melhoria do modelo
atual de gestão e controle.
Assim, em 16 de junho de 2017 foi congelada a base de informações do sistema
para a análise de resultados e disparada a pesquisa motivacional constante no
apêndice A aos 11 participantes da pesquisa-ação, com prazo de resposta até o dia
21 de junho, quando foram capturados os resultados. Na próxima seção constam os
resultados do uso do sistema de Gamificação e da pesquisa motivacional aplicada.
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5

ANÁLISE DOS RESULTADOS

5.1 Resultados encontrados e Análise do Sistema de Gamificação
A Tabela 2 demonstra os resultados encontrados no Sistema de Gamificação
aplicado na Cia. de Seguros durante o período da pesquisa-ação.
Tabela 2 – Resultados encontrados no Sistema de Gamificação

Missão Pontos

Conquistas

Sprints

Jogadores

Medição
Total de Jogadores Cadastrados
Jogadores Analistas de Negócio
Jogadores de Área Cliente
Quantidade de Sprints
Quantidade de Estórias
Média de Estórias por Sprint
Menor Quantidade Estórias em Sprint
Maior Quantidade Estórias em Sprint
Quantidade de Sprints com 1 Estória
Quantidade de Sprints com nenhuma Estória
Quantidade de Jogadores com Conquistas
Quantidade de Conquistas Atribuídas
Média de Conquistas por Jogador
Maior Quantidade de Conquistas em Jogador
Quantidade de Conquistas "Cheguei a tempo"
Quantidade de Conquistas "Não deixo nada para trás"
Quantidade de Conquistas "Deixa comigo que garanto o escopo"
Quantidade de Conquistas "You Shall not Pass"
Quantidade de Conquistas "Deixa comigo que eu garanto"
Quantidade de Conquistas "Todas as estradas levam a roma"
Quantidade de Conquistas "Não é que fizeram o que eu pedi?"
Maior pontuação atingida por Jogador
Menor pontuação atingida por Jogador
Nível de Experiência máximo atingido
Quantidade de Sprints com 100% de cumprimento da Missão
Quantidade de Sprints com 0% de cumprimento da Missão

Valor
7
6
1
15
41
2,7
1
8
5
3
3
27
9
12
5
3
5
3
5
2
2
670
0
1
7
8

Fonte: o próprio Autor.

Em termos de jogadores podemos encontrar 6 Analistas de Negócio aplicando a
Gamificação, dos 11 convidados, assim somente 54,5% da população convidada
efetivamente utilizou o sistema e, mesmo assim, 1 jogador Analista de Negócio
utilizou o sistema somente para cadastro, já que obteve 0 pontos durante o período
da pesquisa.
Em termos de Sprints cadastradas algumas características culturais da Empresa
de Seguros podem ser encontradas, com 15 Sprints e apenas 41 Estórias de
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Usuário cadastradas, com uma média de 2,7 Estórias de Usuário por Sprint,
demonstram que as equipes da Empresa de Seguro trabalham com nível de
detalhamento de Estórias baixo e, consequentemente, podemos deduzir que as
estórias encontradas não possuem um nível de detalhamento elevado para a
execução das Sprints e, assim, o gerenciamento de requisitos com Gamificação
poderia ter obtido resultados mais expressivos controlando um volume maior de
estórias se o detalhamento fosse mais consistente.
Na verdade, ao se observar que 5 Sprints possuíam apenas 1 estória de usuário
cadastrada, pode-se identificar casos em que as Sprints são abertas por demanda e
não respeitando o conceito acadêmico do Scrum onde deve-se criar um backlog de
Produto e se trabalhar a priorização das estórias no planejamento da execução,
assim trabalhando blocos de estórias por Sprint.
Ao se observar as informações das Sprints pode-se deduzir que a pesquisa
conseguiu atuar nas Sprints nos diversos momentos do seu ciclo de vida, já que
foram identificadas 0 Sprints sem estórias, ou seja, recém criadas, e 7 que atingiram
100% de cumprimento da missão principal (levar todas as estórias aos status final
de homologadas ou reprovadas), ou seja, 46,7% das Sprints atingiram o resultado
final proporcionado pela pesquisa.
De forma complementar, ao se avaliar o cumprimento das missões, 8 Sprint se
encontravam com 0% de cumprimento da missão e, dado que dessas apenas 3 não
possuíam estórias cadastradas, pode-se deduzir também que os Analistas de
Negócio da Empresa de Seguros fazem as aprovações das estórias com os seus
clientes de negócio em formato de lote, já que não foram encontradas Sprints com
evolução parcial da missão.
Dado o baixo volume de estórias cadastradas, consequentemente nenhum
jogador conseguiu atingir o segundo nível de experiência, sendo que a pontuação
máxima atingida foi de apenas 670 pontos. Este resultado pode ter influenciado a
avaliação da técnica pelos jogadores, conforme resultados encontrados na próxima
seção deste trabalho, mas também demonstra que, para a cultura da empresa de
seguros, o mecanismo de pontuação e de atribuição de nível de experiência
precisaria ser calibrado para refletir melhor a característica de baixo detalhamento
dos requisitos. Em uma situação de uso real da Gamificação a divisão do total de
pontuação para encontro do nível de experiência poderia ser de 500 ao invés de
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1000, facilitando o atingimento de níveis maiores de experiência e trabalhando
melhor a motivação dos jogadores.
Ao se avaliar as conquistas, podemos deduzir que o uso pleno do sistema de
Gamificação foi concentrado a poucos jogadores, já que apenas 3 jogadores
conseguiram atingir algum tipo de conquista, sendo que 6 conseguiram atingir
pontuação. Assim, apenas uma pequena parcela dos jogadores conseguiu perceber
o uso da técnica e o resultado da pesquisa motivacional também pode ter sofrido
influência deste fato, porém como todas as conquistas previstas no Kit de
Gamificação foram atribuídas, todas as possibilidades do sistema de Gamificação
foram exploradas durante o período de avaliação da pesquisa.
Ainda, avaliando as conquistas, pode-se identificar que as Sprints da empresa
de seguros costumam trabalhar somente com 1 analista de negócio no levantamento
das estórias de usuário, concentrando o uso da Gamificação no Gerenciamento de
Requisitos a apenas 1 jogador por Sprint e, consequentemente, trazendo a
contribuição do placar de líderes a apenas a comparação total e dentro da equipe,
sem avaliação dentro da própria Sprint.
Com estes resultados, apesar de demonstrarem atuações mais pontuais dos
jogadores dentro do sistema, com concentração de algumas técnicas como a
conquista em alguns jogadores, permite-se concluir que o kit de Gamificação
proposto por esta pesquisa é válido e aplicável a situações de uso real / empresarial
da Gamificação, dado que todas as técnicas e elementos de jogos propostos foram
utilizados. Com este resultado pode-se partir para a avaliação do cumprimento do
objetivo motivacional da aplicação de Gamificação através da análise dos resultados
da pesquisa motivacional aplicada, cujos resultados se encontram na seção a
seguir.
5.2 Resultados encontrados e Análise da Pesquisa Motivacional
Os dados brutos coletados durante o período da Pesquisa Motivacional, de 16 a
22 de junho, encontram-se no Apêndice B. A seguir encontram-se as análises das
respostas dos respondentes. Primeiramente é importante identificar que, dos 11
jogadores participantes da pesquisa, 10 responderam ao questionário da pesquisa
motivacional, o que representou uma taxa de retorno de 90,9% dos participantes.
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O perfil dos participantes encontra-se estratificado na Tabela 3. Em termos de
distribuição por sexo, os respondentes foram 40% do sexo Feminino e 60%
Masculino, o que representa boa proporcionalidade entre os dois grupos. Em termos
de idade, 70% dos respondentes se encontram na faixa entre 30 e 39 anos e 30%
entre 40 e 49 anos. Esta distribuição reforça a proposição de Costa (2012) e
Marczewski (2013) de que a Gamificação se justifica pelo fato da massa de trabalho
ser composta por pessoas mais jovens e que cresceram jogando.
Em termos de afinidade com jogos eletrônicos, outro fator que pode confirmar a
proposição dos autores supracitados, a distribuição foi mais homogênea, com 50%
da população com nenhum ou pouca afinidade e 50% com afinidade média e alta,
distribuição que pode confirmar se a percepção motivacional é influenciada ou não
pela afinidade com jogos. Por último, 80% dos participantes se declararam como
não utilizaram ou utilizaram pouco o sistema de Gamificação, corroborando a
descoberta de que o uso foi baixo pela quantidade de estórias e jogadores
encontrados na base de dados do sistema, conforme analisado na seção anterior
deste trabalho.
Tabela 3 – Perfil dos respondentes da Pesquisa Motivacional

Perfil dos Jogadores
Característica

Quantidade

Sexo
Feminino

4

Masculino

6

Total

10

Idade
Entre 30 e 39

7

Entre 40 e 49

3

Total

10

Afinidade com Jogos Eletrônicos
Nenhuma afinidade

2

Baixa afinidade

3

Afinidade média

1

Alta afinidade

4

Total

10

Utilização do Sistema da Pesquisa
Não utilizou

2

Pouco

6
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Nem muito e nem pouco

1

Bastante

1

Total

10

Fonte: o próprio Autor.
Tabela 4 – A avaliação dos jogadores sobre as técnicas utilizadas
Técnica: Missão
Por Sexo
Grau Motivacional
Não consegue opinar
Pouco motivado
Motivado
Muito motivado

Geral

Por afinidade

Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Por uso do sistem a

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

20%

25%

17%

0%

67%

0%

0%

50%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%

80%

75%

83%

100%

33%

100%

100%

50%

83%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Técnica: Pontuação
Por Sexo
Grau Motivacional

Geral

Por afinidade

Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Por uso do sistem a

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

10%

0%

17%

0%

33%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Motivado

80%

100%

67%

50%

67%

100%

100%

50%

100%

100%

0%

Muito motivado

10%

0%

17%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Não consegue opinar
Pouco motivado

Técnica: Conquistas
Por Sexo
Grau Motivacional

Geral

Por afinidade

Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Por uso do sistem a

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

Não consegue opinar

10%

0%

17%

0%

33%

0%

0%

50%

0%

0%

Pouco motivado

10%

0%

17%

0%

0%

0%

25%

0%

17%

0%

0%

Motivado

80%

100%

67%

100%

67%

100%

75%

50%

83%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Muito motivado

0%

Técnica: Nível de Experiência
Por Sexo
Grau Motivacional

Geral

Por afinidade

Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Por uso do sistem a

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

Não consegue opinar

20%

25%

17%

0%

67%

0%

0%

50%

17%

0%

Pouco motivado

20%

25%

17%

0%

33%

0%

25%

50%

17%

0%

0%

Motivado

60%

50%

67%

100%

0%

100%

75%

0%

67%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Muito motivado

0%

Técnica: Ficha do Jogador / Persona
Por Sexo
Grau Motivacional

Geral

Por afinidade

Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Por uso do sistem a

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

10%

0%

17%

0%

33%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Motivado

80%

100%

67%

50%

67%

100%

100%

50%

100%

100%

0%

Muito motivado

10%

0%

17%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Não consegue opinar
Pouco motivado

Técnica: Placar de Líderes
Por Sexo
Grau Motivacional

Geral

Por afinidade

Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Por uso do sistem a

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

10%

0%

17%

0%

33%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Motivado

80%

75%

83%

100%

33%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

Muito motivado

10%

25%

0%

0%

33%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

Não consegue opinar
Pouco motivado

0%

Fonte: o próprio Autor.

A Tabela 4 apresenta os resultados da avaliação dos jogadores sobre as
técnicas aplicadas na pesquisa e seu impacto motivacional a executar o processo de
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gerenciamento de requisitos. De forma geral pode-se observar que todas as técnicas
atingiram 80% de classificação em “Motivado”, com exceção do Nível de Experiência
e, somando-se as classificações “Motivado” e “Muito Motivado”, as técnicas mais
efetivas foram a Pontuação, Ficha do Jogador e Placar de Líderes, todas com 90%.
Quanto a classificação por sexo pode-se observar algumas variações, como a
Missão sendo mais motivadora para o público masculino e as conquistas e placar
para o público feminino. Quanto a afinidade com jogos pode-se observar que os
participantes com afinidade média e alta classificaram de forma mais motivadora as
técnicas do que as pessoas com baixa afinidade. O fator surpresa neste quesito é
que as pessoas sem afinidade com jogos classificaram as técnicas de maneira geral
mais motivadoras do que as com afinidade ou muita afinidade, comportamento que
se repetiu quando a análise é feita pelo volume de uso do sistema pelos jogadores.
Assim, pode-se concluir de maneira geral que as técnicas aplicadas obtiveram
êxito em, ao menos, garantir a motivação dos jogadores em utilizar em cumprir o seu
objetivo de cadastramento e evolução das estórias de usuário através da
Gamificação. Com este ponto pode-se partir para a análise comparativa do processo
Gamificado com o processo tradicional executado pelos jogadores.
A Tabela 5 apresenta os resultados da avaliação comparativa da Gamificação
com o modelo anterior de processo e controle executado pelos Analistas de
Negócio. De forma geral pode-se constatar que para todas as técnicas mais da
metade dos participantes considerou o modelo mais motivador do que o modelo
tradicional do processo, exceto para a técnica de Missão, onde a classificação mais
motivadora foi para exatos 50%. Também pode-se observar que, na opinião de 80%
dos jogadores a Gamificação é mais motivadora do que o modelo tradicional,
confirmando a hipótese de valor da Gamificação que foi assumida para esta
pesquisa.
Ao aprofundar a análise, na avaliação classificada por sexo pode-se concluir que
o entendimento geral das técnicas serem mais motivadoras do que o modelo atual
foi consistente entre os dois sexos, com a Missão sendo a pior avaliada em ambos
os casos. Também é possível identificar que as conquistas possuem apelo maior
para o público feminino da pesquisa (75% das mulheres consideraram “Mais
Motivado” x 50%) e já o Nível de Experiência atrai mais o público masculino (67% x
50%). Já a leitura da Gamificação ser mais motivadora do que a técnica atual foi
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próxima em ambos os casos (75% para o público feminino e 83% para o público
masculino).
Quando a análise é feita pelo ponto de vista de afinidade com jogos eletrônicos
observa-se o mesmo comportamento que foi identificado na avaliação das técnicas:
o público que possui mais afinidade avaliou de forma geral as técnicas mais
motivadoras do que o público com pouca afinidade e que o público com nenhuma
atividade também avaliou melhor do que a população com baixa afinidade. A crítica
a missão se manteve, com grau de indiferença de 50% para o público com maior
afinidade.
Tabela 5 – A avaliação comparativa Gamificação x Controle Tradicional
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Técnica: Missão
Por Sexo
Grau Motivacional

Geral

Por afinidade

Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Por uso do sistem a

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

20%

25%

17%

0%

67%

0%

0%

50%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Indiferente

30%

25%

33%

50%

0%

0%

50%

0%

33%

100%

0%

Mais Motivado

50%

50%

50%

50%

33%

100%

50%

50%

50%

0%

100%

Não consegue opinar
Menos Motivado

Técnica: Pontuação
Por Sexo
Grau Motivacional

Geral

Por afinidade

Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Por uso do sistem a

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

10%

0%

17%

0%

33%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Indiferente

20%

25%

17%

50%

0%

0%

25%

0%

17%

100%

0%

Mais Motivado

70%

75%

67%

50%

67%

100%

75%

50%

83%

0%

100%

Não consegue opinar
Menos Motivado

Técnica: Conquistas
Por Sexo
Grau Motivacional

Geral

Por afinidade

Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Por uso do sistem a

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

10%

0%

17%

0%

33%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Indiferente

30%

25%

33%

50%

0%

0%

50%

0%

33%

100%

0%

Mais Motivado

60%

75%

50%

50%

67%

100%

50%

50%

67%

0%

100%

Não consegue opinar
Menos Motivado

Técnica: Nível de Experiência
Por Sexo
Grau Motivacional

Geral

Por afinidade

Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Por uso do sistem a

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

10%

0%

17%

0%

33%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Indiferente

30%

50%

17%

50%

33%

0%

25%

50%

17%

100%

0%

Mais Motivado

60%

50%

67%

50%

33%

100%

75%

0%

83%

0%

100%

Não consegue opinar
Menos Motivado

Técnica: Ficha do Jogador / Persona
Por Sexo
Grau Motivacional

Geral

Por afinidade

Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Por uso do sistem a

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

10%

0%

17%

0%

33%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Indiferente

20%

25%

17%

50%

0%

0%

25%

0%

17%

100%

0%

Mais Motivado

70%

75%

67%

50%

67%

100%

75%

50%

83%

0%

100%

Não consegue opinar
Menos Motivado

Técnica: Placar de Líderes
Por Sexo
Grau Motivacional

Geral

Por afinidade

Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Por uso do sistem a

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

10%

0%

17%

0%

33%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Indiferente

20%

25%

17%

50%

0%

0%

25%

0%

17%

100%

0%

Mais Motivado

70%

75%

67%

50%

67%

100%

75%

50%

83%

0%

100%

Não consegue opinar
Menos Motivado

Gamificação em Geral
Por Sexo
Grau Motivacional

Geral

Por afinidade

Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Por uso do sistem a

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

10%

0%

17%

0%

33%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Indiferente

10%

25%

0%

0%

0%

0%

25%

0%

17%

0%

0%

Mais Motivado

80%

75%

83%

100%

67%

100%

75%

50%

83%

100%

100%

Não consegue opinar
Menos Motivado

Fonte: o próprio Autor.

As conquistas se mostraram mais efetivas com público de média afinidade com
jogos (100% mais motivados) do que com o público de alta afinidade (50%).
Também é possível observar que a avaliação geral da Gamificação demonstrou o
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mesmo comportamento, o público sem afinidade avaliando de forma similar ao
público com média afinidade e melhor do que o público com baixa afinidade. O
público com alta afinidade avaliou, em 25% dos casos, indiferença de ganho
comparado ao modelo tradicional.
Pode-se inferir algumas situações nestes números, para o público de baixa
afinidade pode existir um aspecto de expectativa maior do que a realidade da
pesquisa apresentou pela comparação e imagem que estas pessoas podem possuir
sobre jogos e, já no caso dos 25% de indiferença do público de alta afinidade, pode
acontecer do hábito de jogar lhe traga uma referência dos jogos que possuem maior
complexidade e modelo lúdico do que o sistema construído para a pesquisa, porém
tratam-se de inferências que necessitariam de estudo posterior mais aprofundado.
Por último, ao se avaliar sob a ótica de uso do sistema, a pessoa que utilizou o
sistema de forma moderada se demonstrou indiferente às técnicas, porém concluiu
que a Gamificação de forma geral é mais motivadora do que o formato atual. Já para
quem não utilizou o sistema e avaliou de acordo com o que foi apresentado e
explicado pelo pesquisador e pelo acesso realizado para conhecer o sistema, a
classificação tipicamente foi de 50% não conseguir opinar. O menor apelo do nível
de experiência e das missões se confirmou sob este ponto de vista de avaliação.
Assim, a comparação entre o modelo tradicional e gamificado confirmou a
contribuição da Gamificação, com avaliação geral melhor do que o modelo
tradicional em todos os pontos de vista da análise. Outro aspecto importante é que
não houve nenhuma avaliação de motivação menor da Gamificação se comparada
com o modelo tradicional praticada pela equipe, seja para as técnicas, seja para a
Gamificação como um todo, corroborando novamente o ganho da abordagem.
A Tabela 6 apresenta o resultado da visão de potencial de uso da Gamificação
no dia a dia dos Analistas de Negócio, em implantação estruturada da técnica e de
um sistema, sem o caráter experimental que o sistema construído e utilizado na
pesquisa possui.

Tabela 6 – A visão de potencial da Gamificação pelos jogadores
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Técnica: Missão
Grau Motivacional

Geral

Por uso do sistem a

Por afinidade

Por Sexo
Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

30%

25%

33%

0%

67%

0%

25%

50%

33%

0%

0%

Será pior

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tanto faz

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

70%

75%

67%

100%

33%

100%

75%

50%

67%

100%

100%

Não consegue opinar

Será melhor

Técnica: Pontuação
Grau Motivacional

Geral

Por uso do sistem a

Por afinidade

Por Sexo
Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

30%

25%

33%

0%

67%

0%

25%

50%

33%

0%

0%

Será pior

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tanto faz

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

70%

75%

67%

100%

33%

100%

75%

50%

67%

100%

100%

Não consegue opinar

Será melhor

Técnica: Conquistas
Grau Motivacional

Geral

Por uso do sistem a

Por afinidade

Por Sexo
Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

30%

25%

33%

0%

67%

0%

25%

50%

33%

0%

0%

Será pior

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tanto faz

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

70%

75%

67%

100%

33%

100%

75%

50%

67%

100%

100%

Não consegue opinar

Será melhor

Técnica: Nível de Experiência
Grau Motivacional

Geral

Por uso do sistem a

Por afinidade

Por Sexo
Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

30%

25%

33%

0%

67%

0%

25%

50%

33%

0%

0%

Será pior

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tanto faz

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

70%

75%

67%

100%

33%

100%

75%

50%

67%

100%

100%

Não consegue opinar

Será melhor

Técnica: Ficha do Jogador / Persona
Grau Motivacional

Geral

Por uso do sistem a

Por afinidade

Por Sexo
Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

30%

25%

33%

0%

67%

0%

25%

50%

33%

0%

0%

Será pior

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tanto faz

10%

0%

17%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

Será melhor

60%

75%

50%

50%

33%

100%

75%

50%

67%

0%

100%

Não consegue opinar

Técnica: Placar de Líderes
Grau Motivacional

Geral

Por uso do sistem a

Por afinidade

Por Sexo
Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

30%

25%

33%

0%

67%

0%

25%

50%

33%

0%

0%

Será pior

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tanto faz

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

70%

75%

67%

100%

33%

100%

75%

50%

67%

100%

100%

Não consegue opinar

Será melhor

Gamificação em Requisitos
Grau Motivacional

Geral

Por uso do sistem a

Por afinidade

Por Sexo
Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

30%

25%

33%

0%

67%

0%

25%

50%

33%

0%

0%

Será pior

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tanto faz

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

70%

75%

67%

100%

33%

100%

75%

50%

67%

100%

100%

Não consegue opinar

Será melhor

Gamificação em Outros Processos
Grau Motivacional

Geral

Por uso do sistem a

Por afinidade

Por Sexo
Fem inino Masculino Nenhum a

Baixa

Média

Alta

Não usou

Pouco

Médio

Muito

20%

0%

33%

0%

33%

0%

25%

50%

17%

0%

0%

Será pior

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tanto faz

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

80%

100%

67%

100%

67%

100%

75%

50%

83%

100%

100%

Não consegue opinar

Será melhor

Fonte: o próprio Autor.
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Assim, pelo que consta na Tabela 6, todas as técnicas foram entendidas pelo
público da pesquisa como sendo melhores do que o modelo atual de operação do
seu processo, assim como a Gamificação de forma geral e, também, 80% da
população entende que a Gamificação será melhor se aplicada também em outros
processos do seu dia a dia, indicando outra oportunidade de pesquisa futura.
Ao se avaliar a estratificação por sexo o comportamento da avaliação geral se
mantém. A Ficha de Jogador foi a única técnica que obteve avaliação mais baixa de
potencial, com somente 50% dos jogadores do público masculino considerando
melhor do que existe hoje.
Já o comportamento pela afinidade do jogador se manteve da mesma forma que
nas outras seções da pesquisa motivacional: a avaliação de quem tem maior
afinidade é consistente em indicar que a Gamificação é melhor em termos de
potencial de futuro do que o modelo atual e, também, as pessoas sem afinidade
avaliando melhor do que as pessoas que tem pouca afinidade. Já a visão pela
intensidade de uso de sistema manteve a boa avaliação das técnicas, da
Gamificação no processo de requisitos e da Gamificação nos demais processos. O
ponto de atenção foi a avaliação da Ficha do Jogador ser indiferente como potencial
de futuro para a pessoa que entendeu que utilizou o sistema de forma moderada.
O Quadro 16 apresenta o que os jogadores mais gostaram e o que menos
gostaram na Gamificação e, de forma geral, a avaliação foi positiva. Muitos dos
pontos negativos foram oriundos do caráter experimental do sistema, como a forma
como a mensagem da conquista era mostrada e a falta de algumas visões. Uma das
respostas confirmou a descoberta feita na análise da base do sistema, de que o
nível de experiência não evolui da melhor maneira pelo pouco volume de estórias
cadastradas.
Um jogador sinalizou que entende que a Gamificação seja funcional somente
com um público específico de pessoas, porém a população da pesquisa que
envolveu pessoas numa faixa de idade ampla (dos 30 aos 49 anos), de ambos os
sexos, com vários graus de afinidade com jogos eletrônicos não confirmou esta
variação, porém seriam necessários outros estudos para confirmação desta
preocupação.
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Já nos aspectos positivos ocorreram manifestações quanto a simplicidade e
formato diferente oferecidos pela Gamificação, assim como o entendimento da
competição ser estimulada de forma positiva, confirmando o comportamento que era
esperado pela pesquisa como uma das formas de motivação oriundas do uso da
Gamificação.
Quadro 16 – O que o público gostou e não gostou na Gamificação
O que você mais gostou na Gamificação?
É um modelo de controle diferente do atual, que
não está muito bom, então a mudança foi bem
vinda e positiva.
de ir passado pelas etapas e concluído. 'formando
uma imagem' das atividades realizadas na sprint.
O Controle do processo da evolução das
histórias.

O que você menos gostou na Gamificação?
O processo de cadastrar tudo manualmente, mas
entendo que se trata de um piloto.
Assim que uma etapa era concluída mais de uma
mensagem (pop up) era exibido o que, por vezes,
confundia.
Não ter o controle da história inicial, ou seja ponto
de partida do entendimento.

ND
O cadastro das informações iniciais e de evolução
da Sprint foram mais leves e interessantes
comparadas ao modelo tradicional.
Uma forma diferente e visual de acompanhar o
projeto
A forma simplista de chamar a atenção para o
objetivo

ND
Nada

Evolução das conquistas (carrinho....)

Processo de pontuação poderia ser um pouco
mais simples.

Acho que criar uma competição saudável faz com
que as pessoas tenham mais motivação para
serem mais produtivas, e fazerem as coisas de
maneira mais correta.
Sou uma pessoal competitiva, que se identifica
com a linguagem de games.
Para o meu perfil, as conquistas, a ficha do
jogador e o placar de líderes são motivadores
devido ao estimulo dessa competitividade.

Pelo que notei da utilização dos outros jogadores,
acho que só se demora um pouco para passar os
níveis de experiência.

Acho que poderia ter uma visão apenas dos
projetos de 1 analista de negócio
Neste primeiro momento como ideia de POC não
identifiquei nenhum problemas

Acredito que atenda uma gama muito especifica
de profissionais.

Fonte: o próprio Autor.

Com todos estes pontos e dados das respostas da pesquisa motivacional
podemos entender que a pesquisa confirmou que o uso da Gamificação em
contextos de empresas reais traz os ganhos de motivação que eram esperados,
confirmando a expectativa inicial deste trabalho. O toolkit construído se mostrou
funcional ao ser instanciado para a empresa de seguros na aplicação do roteiro – já
que os resultados foram atingidos - e, assim, pode ser utilizado como acelerador de
aplicação da Gamificação em outros contextos, dentro e fora da empresa onde a
pesquisa foi aplicada.
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5.3 Dificuldades, restrições, contornos e considerações
Durante a execução da pesquisa-ação a grande dificuldade foi a baixa aderência
de uso pelos Analistas de Negócio e, conforme exposto anteriormente neste
trabalho, a primeira solução adotada foi a inclusão de mais 3 participantes –
elevando a quantidade de 8 para 11 – e, em seguida, a extensão do período de
execução por mais uma semana. Mesmo assim, conforme os resultados de
pontuação e conquistas atingidas demonstrou, mesmo os poucos que utilizaram o
sistema não o utilizaram em plenitude. Com esta segunda restrição, o contorno
adotado foi o de se criar na Pesquisa Motivacional uma seção de avaliação de
potencial da Gamificação por parte de todos os respondentes e, assim, mesmo
quem não utilizou efetivamente o sistema pode opinar sobre o uso futuro da técnica
com o que viu nas apresentações e acompanhamento do pesquisador.
Outro fator restritivo encontrado foi o tempo de aplicação da pesquisa – de 2
meses e 1 semana. Existia a probabilidade de, se o estudo fosse executado por
mais tempo, o fator de concorrência de dia a dia apresentado como motivação do
não uso do sistema pudesse ser mitigado e o uso efetivo ser maior. Também abriria
a possibilidade de inclusão de outros participantes na pesquisa, aumentando a base.
Apesar disso, o fato da empresa de seguros atuar em vários segmentos de mercado
aliado ao fato do público participante abranger vários produtos, criou uma
representatividade maior para a análise da Gamificação sob a ótica de várias
culturas de negócio distintas.
Durante o estudo também puderam ser identificadas características e restrições
da própria empresa de seguros que, se tratadas, podem melhorar o seu
desempenho em cultura ágil e potencializar os ganhos da Gamificação. Entre estas
características está primeiramente o fato da granularidade de estórias de usuário ser
muito baixa, com estórias de alto nível de abstração e, consequentemente, de pouco
volume – o que diminui o funcionamento do motor de pontuação vinculado a
evolução do ciclo de vida das estórias – e o fato das Sprints serem trabalhadas por
um único analista de negócio, o que inibiu a competição interna nas Sprints por
contar com um único jogador e, assim, somente foi possível acompanhar o bom
funcionamento do placar de líderes na visão geral e por equipe. Conforme será
explicado na seção de oportunidades futuras, uma situação de contorno seria a
expansão da Gamificação para outros processos executados dentro da Sprint, como
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o de Gestão de Configuração e o de Controle de Qualidade de Processo e Produto,
se considerarmos as Áreas de Processo do CMMI-Dev nível 2.
A estratégia e abordagem adotados para esta pesquisa geraram também
algumas restrições que podem ser exploradas como oportunidades futuras de
estudo. Primeiramente, o fato do estudo ter se baseado somente em técnicas e
elementos de jogos já explorados pelas referências de estado da arte no processo
de software para confirmação e comparação com os resultados desta pesquisa
limitou a exploração dos demais elementos propostos por Marczewski (2015). O
processo foco do estudo – Gerenciamento de Requisitos – é uma contribuição desta
pesquisa pela ausência de referências no estado da arte, porém a extensão para as
demais áreas de processo do CMMI-Dev nível 2 poderia criar um volume mais
significativo de uso da Gamificação na empresa de seguros e viabilizaria uma
comparação mais aprofundada com os demais autores pesquisados.
Outra restrição oriunda da estratégia de pesquisa adotada e já esperada foi o
fato da aplicação da Gamificação ter ocorrido somente no contexto de métodos
ágeis. O uso em projetos tradicionais, com múltiplos pacotes de entrega viabilizaria a
aplicação de várias fases e maior visibilidade do conceito de missão, que pelos
resultados encontrados na pesquisa motivacional foi um dos elementos com menor
contribuição na visão dos analistas de negócio.
A adoção de estratégia de Persona única, apesar de também ser uma restrição
da pesquisa – já que não foi possível observar o comportamento dos jogadores ao
assumir múltiplas personas – se mostrou acertada no contexto de aplicação em
Sprints com as características culturais encontradas na empresa de seguro. O uso
de múltiplas Personas fragmentaria ainda mais a baixa pontuação, aplicação de
conquistas e do placar de líderes, podendo inclusive diluir a percepção de ganho
motivacional mapeado na Pesquisa Motivacional.
Pelos resultados encontrados a aplicação em contexto empresarial real se
mostrou válida e a lacuna dos trabalhos já existentes de uso da Gamificação
somente em contexto acadêmico foi minimizado. Porém esta pesquisa assumiu
ainda algumas restrições, pelo fato da aplicação ter ocorrido em apenas uma
empresa e em apenas um ciclo de execução e abrindo a oportunidade futura de
estudo na expansão a outras indústrias e empresas e a aplicação do roteiro de
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Gamificação em mais de um ciclo de execução visando a retroalimentação do
modelo proposto.
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6

CONCLUSÃO

6.1 Resumo
Durante a pesquisa foi construída uma abordagem de Gamificação para
aplicação na gestão do processo de Gerenciamento de Requisitos, baseado na Área
de Processo e nas Práticas encontradas no CMMI-Dev, nível 2. Esta abordagem foi
baseada na descrição de um kit com elementos de jogos baseados na abordagem
de Marczewski (2015), baseado em pontuação, conquistas, placar de líderes,
persona, nível de experiência, fase, missão e equipe, construindo assim o que foi
denominado como toolkit de gamificação.
Dado que o toolkit foi construído de forma a ser uma pré-instância da
gamificação que pode ser instanciada em contextos reais de processos de
gerenciamento de requisitos, foi também construído um roteiro para a aplicação e
instanciação do toolkit em situações reais, construído assim um kit de referência de
gamificação para o processo de gerenciamento de requisitos.
Com este kit foi, então, iniciada uma pesquisa-ação dentro de uma Cia. de
seguros, com o toolkit aplicado ao processo de gerenciamento de requisitos da
metodologia ágil da empresa. Para a execução desta pesquisa foi preparado um
sistema básico em Excel com macros e formulários para viabilizar o uso da
Gamificação e, após isso, foram convidados 8 Analistas de Negócio da empresa,
que executam o papel de Product Owner, e após a apresentação do sistema,
durante 2 meses e 2 semanas os analistas de negócio utilizaram o sistema de forma
complementar aos processos e controles já existentes na empresa.
Como o nível de utilização do sistema de gamificação foi baixo durante as
primeiras 6 semanas de uso, foram convidados mais 3 analistas de negócio para a
utilização do sistema e o período de uso foi estendido em mais 1 semana. Com o
encerramento do período, foi aplicada uma pesquisa motivacional junto aos
participantes, pesquisa que contou com as respostas de 10 dos 11 analistas de
negócio.
Como resultados da pesquisa pode-se observar que na percepção da maioria
dos participantes as técnicas aplicadas foram motivadoras para a execução das
atividades de requisitos, com patamar mínimo de 60% dos jogadores classificando
como “motivador” ou “muito motivador” – caso do nível de experiência. De forma

98
comparativa ao modelo oficial e tradicional executado pela equipe, 80% dos
jogadores classificaram a gamificação como mais motivadora e, em visão de uso
futuro como método real de controle do processo, 70% consideraram como melhor
do que o modelo atual e, se estendido para outros processos, 80% consideraram
como melhor.
6.2 Análise geral e contribuições
Com o patamar de aprovação dado pelos participantes da pesquisa pode-se
entender

que a Gamificação é válida como técnica de aumento de motivação,

dentro do contexto empresarial e real da empresa de seguros, onde a característica
de ambiente controlado e com variáveis determinadas que acontece em ambiente
acadêmico não é possível de ser replicado.
Dado que o sistema que foi construído e utilizado durante a pesquisa foi a
instanciação do toolkit através da aplicação do roteiro de gamificação proposto,
podemos também afirmar que o uso do toolkit é válido e pode ser um acelerador na
aplicação da Gamificação, direcionando como aplicar cada elemento de jogo.
Avaliando-se as contribuições esperadas e declaradas na seção 1.3 deste
trabalho, pode-se afirmar que:
•

A definição organizada e roteirizada de como se instanciar e aplicar as
técnicas de Gamificação no Gerenciamento de um Processo de Software
foi atingida através do toolkit construído, no caso aplicado ao processo de
gerenciamento de requisitos;

•

A aplicação de mais de uma técnica de Gamificação a um processo de
software também foi atingida, com o toolkit contemplando pontuação,
conquistas, placar de líderes, persona, nível de experiência, fase, missão,
equipe e o roteiro para a aplicação, validados na aplicação real na
empresa de seguros;

•

A aplicação das técnicas de Gamificação a um processo de Software que
não foi explorado pelos autores pesquisados também foi atingida através
da construção do toolkit para o processo de Gerenciamento de
Requisitos;

•

O gerenciamento gamificado de um processo de software baseado em
um guia de referência reconhecido pelo mercado, no caso o CMMI-Dev
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para Desenvolvimento, no resultado da pesquisa o toolkit construído foi
baseado no processo de Gerenciamento de Requisitos proposto pelo
CMMI-Dev;
•

A preocupação com a influência que os elementos de jogos utilizados
podem trazer para a motivação dos vários arquétipos de jogadores. Para
a pesquisa, dado que o toolkit foi construído como pré-instância da
gamificação podendo ser aplicado a contextos reais distintos, com
populações

distintas

e

arquétipos

variados,

os

elementos

pré-

instanciados foram configurados de forma a cobrir todos os arquétipos de
jogadores, cobrindo a proposta de Marczewski (2015);
•

A aplicação e coleta de resultados em um contexto real de uso, dentro de
uma empresa de mercado, no caso aplicado a uma empresa de seguros
e, assim, diferenciando dos trabalhos encontrados no estado da arte que
aplicaram a gamificação em contextos acadêmicos, que são controlados.

Assim os objetivos e contribuições esperados foram atingidos pela execução da
pesquisa e corroborados pelos resultados da pesquisa motivacional aplicada ao
público participante.
6.3 Sugestões para pesquisas futuras
Dadas as decisões e estratégias tomadas durante a pesquisa, assim como por
restrições encontradas, algumas oportunidades futuras de trabalhos foram abertas e
podem ser exploradas pelo autor ou por outros pesquisadores que se baseiem nos
resultados deste trabalho:
Primeiramente o toolkit de gamificação foi construído com base na Área de
Processo de Gerenciamento de Requisitos do CMMI-Dev. Dentro do próprio guia de
referência se encontram outras 21 PAs distribuídas nos 5 níveis de maturidade,
abrindo oportunidade de se aplicar a gamificação a estes outros processos. Além
disso existem outros guias de referência para a indústria de software com outros
processos de referência, como o SWEBOK e o ITIL, onde pode-se também se
expandir a Gamificação a outros processos.
Apesar desta pesquisa ter confirmado a validade da Gamificação em um
ambiente real de produção de software, a pesquisa foi aplicada somente a uma
empresa de uma única indústria (seguros). Existe a oportunidade de se aplicar o
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mesmo toolkit em outras empresas do ramo ou em outros ramos de mercado para
confirmar a replicação e validade dos resultados.
Esta pesquisa utilizou como referência os elementos de jogos listados por
Maczewski (2015) que já haviam sido aplicados de alguma forma ao processo de
software, de forma a validar se a experiência acadêmica dos autores pesquisados se
confirmaria no uso em situação real de empresa, fato que se confirmou. Apesar
disso o autor supracitado traz outras técnicas de jogos que podem ser aplicados em
nova pesquisa para comparação dos resultados com as técnicas que já possuíam
referência de aplicação.
A abordagem do toolkit de gamificação construído na pesquisa assumiu que
qualquer tipo de arquétipo poderia ser encontrado no momento de se instanciar as
técnicas, criando assim uma complexidade maior de construção da gamificação,
logo uma oportunidade de pesquisa futura é se identificar quais arquétipos de
jogadores estarão no projeto real e se direcionar as técnicas aplicadas, para
avaliação se a efetividade da gamificação será maior do que a encontrada no
resultado desta pesquisa.
Como esta pesquisa foi aplicada somente a um processo e ao contexto de
desenvolvimento ágil, o uso de múltiplas personas e de decomposição do objetivo
do projeto em múltiplas fases de acordo com a sua Estrutura Analítica de Projetos
foram comprometidas, abrindo assim a oportunidade de pesquisa para a avaliação
do resultado da gamificação nestes contextos em situações reais de empresas.
Outra oportunidade de pesquisa futura se dá pelo uso continuo da gamificação,
onde existe a possibilidade de alguns jogadores se encontrarem sempre em
classificação baixa de ranking, podendo assim se perceber como perdedor. Nestes
casos pode ocorrer o resultado contrário ao esperado, onde a gamificação expõe a
baixa performance destes jogadores, que podem ser tornar desmotivados pela
técnica.
Por último, no resultado da pesquisa motivacional aplicada ao final da pesquisaação, foram encontrados comportamentos de avaliação mais baixa da efetividade da
gamificação pelas pessoas que se declaravam com baixa afinidade com jogos do
que os participantes que se declararam com nenhuma atividade, onde a avaliação
motivacional foi melhor. Também foi identificada uma classificação de indiferença em
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25% dos participantes com alta afinidade com jogos. Existe o entendimento do autor
de que este comportamento tem relação com a expectativa destes jogadores, porém
esta suspeita precisaria de um estudo mais aprofundado com características
qualitativas ou conjugadas com técnicas quantitativas e com avaliação inclusive de
características psicológicas e de comportamento individual de cada jogador, o que
justificaria um trabalho futuro.
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO PÓS PESQUISA-AÇÃO
Para a avaliação dos resultados da pesquisa-ação junto aos analistas de
negócio da empresa de seguros, foi construído o questionário motivacional
constante a seguir (formulário extraído do Google Forms, plataforma onde foi
aplicada a pesquisa):
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APÊNDICE

B:

OS

DADOS

BRUTOS

OBTIDOS

COM

A

PESQUISA

MOTIVACIONAL
A seguir encontram-se todos os dados obtidos na aplicação da pesquisa
motivacional junto aos Analistas de Negócio da empresa de seguro. Os dados se
encontram da forma que foram extraídos da ferramenta Google Forms, em formato
Excel, e o único tratamento de informação realizado foi o mascaramento dos nomes
para manutenção do anonimato dos participantes. Os dados estão agrupados de
acordo com as seções da pesquisa, conforme apresentado no Apêndice A.

TI Produção Comercial

TI Saúde

TI Vida e Previdência

6/21/2017 16:04:41 Analista de Negócio 7

6/21/2017 16:33:32 Analista de Negócio 8

6/21/2017 16:47:00 Analista de Negócio 9

6/22/2017 11:17:32 Analista de Negócio 10 TI Ramos Elementares

TI Atendimento

6/19/2017 14:24:27 Analista de Negócio 6

TI Serviços Avulsos

8 anos

TI Jurídico

6/16/2017 15:31:03 Analista de Negócio 4

6/19/2017 8:40:52 Analista de Negócio 5

TI Saúde

6/16/2017 14:34:41 Analista de Negócio 3

Idade:

Qual o seu grau de
afinidade com jogos
em geral (tabuleiro,
cartas, eletrônicos,
etc.)

0 Masculino Entre 30 e 39 Alta afinidade

Feminino Entre 30 e 39 Afinidade média

6 Masculino Entre 40 e 49 Pouca afinidade

5 Masculino Entre 30 e 39 Afinidade média

8 Feminino Entre 30 e 39 Alta afinidade

5 Masculino Entre 30 e 39 Afinidade média

10 Masculino Entre 30 e 39 Afinidade média

11 Masculino Entre 40 e 49 Nenhuma afinidade

Feminino Entre 40 e 49 Afinidade média

3 Feminino Entre 30 e 39 Alta afinidade

Qual a sua
Sexo:
experiência, em
anos, como analista
de negócio?

TI Ramos Elementares 5 - 6 anos

TI Sinistro Automóvel

Equipe:

6/16/2017 11:04:18 Analista de Negócio 2

6/16/2017 8:37:16 Analista de Negócio 1

Indicação de data e Nome:
hora

Alta afinidade

Baixa afinidade

Nenhuma afinidade

Alta afinidade

Afinidade média

Alta afinidade

Baixa afinidade

Nenhuma afinidade

Baixa afinidade

Alta afinidade

5 ou 6

Nenhuma

Nenhuma

3 ou 4

Nenhuma

1 ou 2

Nenhuma

Nenhuma

Nenhuma

3 ou 4

Qual a sua afinidade
Quantas vezes por
com jogos eletrônicos semana você utiliza
jogos eletrônicos?
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Perfil dos Participantes

Pouco, poderia ter
utilizado mais
Pouco, poderia ter
utilizado mais
Nem muito e nem pouco

Não utilizei

Pouco, poderia ter
utilizado mais
Pouco, poderia ter
utilizado mais
Pouco, poderia ter
utilizado mais
Utilizei bastante

Não utilizei

Analista de Negócio 1

Analista de Negócio 3

Analista de Negócio 4

Analista de Negócio 5

Analista de Negócio 8

Analista de Negócio 9

Analista de Negócio 10 Pouco, poderia ter
utilizado mais

Analista de Negócio 7

Analista de Negócio 6

Analista de Negócio 2

Na sua opinião, qual o
seu grau de
envolvimento e
utilização do sistema
de gamificação?

Nome:

Motivado a concluir as
estórias
Não sei / Não consigo
opinar
Motivado a concluir as
estórias
Não sei / Não consigo
opinar
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias

Quanto ao
estabelecimento da
MISSÃO da Sprint
(todas estórias estarem
concluídas reprovadas ou
homologadas),
representada pelo
gráfico do carro rumo
a montanha, você se
sentiu:

Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Não sei / Não consigo
opinar
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Muito motivado a
concluir as estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias

Quanto ao modelo de
PONTUAÇÃO (pontos
dados a cada
mudança de status),
você se sentiu:

Quanto as
CONQUISTAS
("Cheguei a tempo",
"Não Deixo nada para
trás", "Deixa Comigo
que garanto o
escopo", "You Shall
Not Pass", "Deixa
comigo que eu
garanto", "Todas as
estradas levam a
roma", "Não é que
fizeram o que eu
pedi?"), você se
sentiu:
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Não sei / Não consigo
opinar
Pouco motivado a
concluir as estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Não sei / Não consigo
opinar
Motivado a concluir as
estórias
Não sei / Não consigo
opinar
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Pouco motivado a
concluir as estórias
Pouco motivado a
concluir as estórias

Quanto ao NÍVEL DE
EXPERIÊNCIA dado
pelo acumulo de
pontos (a cada 1000),
você se sentiu:

Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Não sei / Não consigo
opinar
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Muito motivado a
concluir as estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias

Quanto a FICHA DO
JOGADOR, que
apresenta as suas
características, pontos,
experiência e
medalhas, você se
sentiu:

Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Não sei / Não consigo
opinar
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Motivado a concluir as
estórias
Muito motivado a
concluir as estórias
Motivado a concluir as
estórias

Quanto ao PLACAR DE
LÍDERES, que permite
acompanhar a
pontuação geral, da
equipe e da Sprint,
você se sentiu:
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Sobre a Gamificação Aplicada

Indiferente

Não sei / Não consigo
opinar
Indiferente

Analista de Negócio 1

Analista de Negócio 2

Mais Motivado

Mais Motivado

Mais Motivado

Mais Motivado

Analista de Negócio 5

Analista de Negócio 6

Analista de Negócio 7

Analista de Negócio 8

Analista de Negócio 9

Analista de Negócio 10 Indiferente

Não sei / Não consigo
opinar
Mais Motivado

Analista de Negócio 4

Analista de Negócio 3

Com o objetivo de
conclusão das estórias
e comparado ao seu
processo tradicional e
sem Gamificação, a
MISSÃO (animação do
veículo rumo a
montanha) me deixou:

Nome:

Mais Motivado

Mais Motivado

Mais Motivado

Mais Motivado

Mais Motivado

Não sei / Não consigo
opinar
Mais Motivado

Indiferente

Mais Motivado

Indiferente

Com o objetivo de
conclusão das estórias
e comparado ao seu
processo tradicional e
sem Gamificação, a
PONTUAÇÃO me
deixou:

Mais Motivado

Mais Motivado

Mais Motivado

Mais Motivado

Mais Motivado

Não sei / Não consigo
opinar
Indiferente

Indiferente

Mais Motivado

Indiferente

Com o objetivo de
conclusão das estórias
e comparado ao seu
processo tradicional e
sem Gamificação, as
CONQUISTAS me
deixou:

Mais Motivado

Indiferente

Mais Motivado

Mais Motivado

Mais Motivado

Não sei / Não consigo
opinar
Mais Motivado

Indiferente

Mais Motivado

Indiferente

Com o objetivo de
conclusão das estórias
e comparado ao seu
processo tradicional e
sem Gamificação, o
NÍVEL DE
EXPERIÊNCIA me
deixou:

Mais Motivado

Mais Motivado

Mais Motivado

Mais Motivado

Mais Motivado

Não sei / Não consigo
opinar
Mais Motivado

Indiferente

Mais Motivado

Indiferente

Com o objetivo de
conclusão das estórias
e comparado ao seu
processo tradicional e
sem Gamificação, a
FICHA DO JOGADOR
me deixou:

Mais Motivado

Mais Motivado

Mais Motivado

Mais Motivado

Mais Motivado

Não sei / Não consigo
opinar
Mais Motivado

Indiferente

Mais Motivado

Indiferente

Com o objetivo de
conclusão das estórias
e comparado ao seu
processo tradicional e
sem Gamificação, o
PLACAR DE LÍDERES
me deixou:

Mais Motivado

Mais Motivado

Mais Motivado

Mais Motivado

Mais Motivado

Não sei / Não consigo
opinar
Mais Motivado

Mais Motivado

Mais Motivado

Indiferente

Com o objetivo de
conclusão das estórias
e comparado ao seu
processo tradicional,
de maneira geral a
GAMIFICAÇÃO me
deixou:
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Comparação com o Método Tradicional

Será melhor

Não sei / Não consigo
opinar
Será melhor

Analista de Negócio 1

Analista de Negócio 2

Será melhor

Será melhor

Será melhor

Será melhor

Analista de Negócio 5

Analista de Negócio 6

Analista de Negócio 7

Analista de Negócio 8

Analista de Negócio 9

Analista de Negócio 10 Não sei / Não consigo
opinar

Não sei / Não consigo
opinar
Será melhor

Analista de Negócio 4

Analista de Negócio 3

O uso de MISSÕES em
situação real e em
substituição aos
controles do processo
atual de levantamento
de estórias:

Nome:

Não sei / Não consigo
opinar

Será melhor

Será melhor

Será melhor

Será melhor

Não sei / Não consigo
opinar
Será melhor

Não sei / Não consigo
opinar
Será melhor

Será melhor

O uso de PONTUAÇÃO
em situação real e em
substituição aos
controles do processo
atual de levantamento
de estórias:

Não sei / Não consigo
opinar

Será melhor

Será melhor

Será melhor

Será melhor

Não sei / Não consigo
opinar
Será melhor

Não sei / Não consigo
opinar
Será melhor

Será melhor

O uso de CONQUISTAS
em situação real e em
substituição aos
controles do processo
atual de levantamento
de estórias:

Não sei / Não consigo
opinar

Será melhor

Será melhor

Será melhor

Será melhor

Não sei / Não consigo
opinar
Será melhor

Não sei / Não consigo
opinar
Será melhor

Será melhor

O uso de NÍVEL DE
EXPERIÊNCIA em
situação real e em
substituição aos
controles do processo
atual de levantamento
de estórias:

Não sei / Não consigo
opinar

Será melhor

Será melhor

Será melhor

Será melhor

Não sei / Não consigo
opinar
Será melhor

Não sei / Não consigo
opinar
Tanto faz

Será melhor

O uso de FICHA DO
JOGADOR em situação
real e em substituição
aos controles do
processo atual de
levantamento de
estórias:

Não sei / Não consigo
opinar

Será melhor

Será melhor

Será melhor

Será melhor

Não sei / Não consigo
opinar
Será melhor

Não sei / Não consigo
opinar
Será melhor

Será melhor

O uso de PLACAR DE
LÍDERES em situação
real e em substituição
aos controles do
processo atual de
levantamento de
estórias:

Não sei / Não consigo
opinar

Será melhor

Será melhor

Será melhor

Será melhor

Não sei / Não consigo
opinar
Será melhor

Não sei / Não consigo
opinar
Será melhor

Será melhor

O uso da
GAMIFICAÇÃO de
forma geral em
situação real e em
substituição aos
controles do processo
atual de levantamento
de estórias:

Não sei / Não consigo
opinar

Será melhor

Será melhor

Será melhor

Será melhor

Não sei / Não consigo
opinar
Será melhor

Será melhor

Será melhor

Será melhor

O uso da
GAMIFICAÇÃO em
outros processos em
que você atua, como
substituição dos
controles atuais:
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Potencial de Futuro

Falta de oportunidade e tempo , sim
testaria

Analista de Negócio 4

Uma forma diferente e visual de
acompanhar o projeto
A forma simplista de chamar a atenção
para o objetivo
Evolução das conquistas (carrinho....)

Analista de Negócio 6

Correria do dia-a-dia. Entendo que se
Acho que criar uma competição saudável
fosse a ferramenta em situação real, seria faz com que as pessoas tenham mais
utilizada com certeza.
motivação para serem mais produtivas, e
fazerem as coisas de maneira mais
correta.

Sou uma pessoal competitiva, que se
identifica com a linguagem de games.
Para o meu perfil, as conquistas, a ficha
do jogador e o placar de líderes são
motivadores devido ao estimulo dessa
competitividade.

Sim utilizei e utilizaria em situação real.

Analista de Negócio 8

Analista de Negócio 9

Analista de Negócio 10

Analista de Negócio 7

O cadastro das informações iniciais e de
evolução da Sprint foram mais leves e
interessantes comparadas ao modelo
tradicional.

Analista de Negócio 5

Não consegui, pois não atuei em sprint.

Não se aplica

Analista de Negócio 3

O Controle do processo da evolução das
histórias.
ND

Não consegui utilizar como o planejado. de ir passado pelas etapas e concluído.
Algumas sprints foram paralizadas, além 'formando uma imagem' das atividades
de outras atividades terem sido
realizadas na sprint.
priorizadas. Utilizei mais nos últimos dias.
Sim, eu utilizaria em uma situação real.

Analista de Negócio 2

O que você mais gostou na
Gamificação?

É um modelo de controle diferente do
atual, que não está muito bom, então a
mudança foi bem vinda e positiva.

Se você NÃO conseguiu utilizar o
sistema de Gamificação, qual foi o
motivo? Você usaria em situação
real?

Analista de Negócio 1

Nome:

Possui sugestões ou críticas? Quais?

Comentários gerais:

Acredito que atenda uma gama muito
especifica de profissionais.

Pelo que notei da utilização dos outros
jogadores, acho que só se demora um
pouco para passar os níveis de
experiência.

Acho que poderia ter uma visão apenas
dos projetos de 1 analista de negócio
Neste primeiro momento como ideia de
POC não identifiquei nenhum problemas
Processo de pontuação poderia ser um
pouco mais simples.

Nada

Não ter o controle da história inicial, ou
seja ponto de partida do entendimento.
ND

Gameficação é uma tendência e inclusive
foi um dos temas do workshop "O Mundo
em 2050", sendo assim, acredito que uma
ferramenta com as caracteristicas
apresentadas é bastante promissora.
Muito bom!

Grato pelo oportunidade no conhecimento
colaborativo.

Competição gera interesse e
consequentemente dedicação.
Poderia ter um placar das Sprints. O que Acredito que o recurso de Gamificação é
entregou dentro do prazo ou que está fora, uma tendência válida para processos, e
por exemplo.
tende a ganhar espaço a médio e longo
prazo. Provoca engajamento até para
pessoas que não tem um perfil
competitivo.
Só achei estranho o jogador com muitos
pontos e com poucos pontos estarem no
mesmo nível de experiência, sendo a
diferença de pontos até grande,
analisando de fora. Com certeza, se isso
for um sistema, com certeza pode dar
mais ganho do que o preenchimento
comum da documentação.
É importante buscar uma maneira de
Acho que essa abordagem depende
manter os analistas que não tem esse
demais do perfil do analista.
viés competitivo tão motivados quanto os Se for um analista que se da bem com
que tem.
games e tem perfil competitivo, vai
agregar muito valor, mas se for um
analista que não liga para isso, não
agrega e pode desmotivar os demais
"competidores" que estariam engajados.

Só um pensamento (que pode ser
pessoal) De maneira geral, um jogo é bem
mais interessante da primeira vez e
depois o interesse em jogar novamente vai
diminuindo com o tempo. Como não
banalizar o uso da gameficação da
ferramenta após 04, 05 Sprints?
ter a visão apenas dos projetos do
analista de negócio
Sugestão é continuar neste caminho

Não ter o controle da história inicial, ou
seja ponto de partida do entendimento.
ND

Integrar o modelo com as ferramentas
O modelo é interessante. Estamos
"oficiais" da empresa para não gerar
carentes de um controle leve e eficiente e
retrabalho em cadastros, atualizações de esse modelo parece proporcionar isso.
status, etc.
Assim que uma etapa era concluída mais Gamificação através de um app com
de uma mensagem (pop up) era exibido o recursos gráficos e com pontuação que
que, por vezes, confundia.
pudesse trocar por descontos , por
exemplo, em livros técnicos ou eventos de
AN.

O processo de cadastrar tudo
manualmente, mas entendo que se trata
de um piloto.

O que você menos gostou na
Gamificação?
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