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RESUMO 

 

A gamificação vem ganhando força dentro das organizações como forma de engajar e 

influenciar comportamentos dos seus colaboradores para a consecução de melhores resultados. 

Apesar de a utilização de jogos ser antiga, podendo ser aplicada a diversos campos de 

conhecimento, a gamificação dentro do ambiente corporativo só veio a crescer nas últimas 

décadas, despertando o interesse das empresas como forma de aumentar o engajamento de seus 

funcionários. O objetivo do presente trabalho foi levantar e explorar os principais efeitos da 

gamificação dentro do ambiente corporativo e entender de que forma ela contribui para gerar 

engajamento. Por meio de um estudo de caso dentro de uma instituição financeira que, 

recentemente, introduziu a gamificação como ferramenta de gestão, buscou-se identificar os 

impactos resultantes da sua aplicação, elencando as principais percepções dos gestores e 

participantes, bem como os seus aspectos positivos, dificuldades enfrentadas e aprimoramentos 

necessários. Conjuntamente, aliaram-se os conceitos e requisitos levantados na revisão 

bibliográfica ao caso estudado, confrontando a prática com a teoria. Com isso, constatou-se que 

a gamificação é um instrumento eficaz de gestão, sendo uma estratégia bem-vista pelos 

funcionários. Entretanto, deve-se atentar para a adequabilidade de alguns elementos e 

características da gamificação, que são fatores determinantes para o seu sucesso, quer sejam: 

perfis dos jogadores, relevância das funcionalidades, forma de comunicação das regras e 

funcionamento das dinâmicas do jogo e atratividade das recompensas. Caso tais fatores não 

sejam tratados de maneira adequada e consistente, haverá um desinteresse pela ferramenta, 

minando os seus efeitos positivos.   

 

Palavras-chave 

Gamificação, engajamento, jogos, ferramenta de gestão, ambiente corporativo.  

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Gamification has been gaining strength within organizations as a way of engaging and 

influencing behaviors of its employees to achieve better results. Although the use of games is 

old and can be applied to several fields of knowledge, gamification within the corporate 

environment has only grown in recent decades, arousing interest in companies as a way to 

increase the engagement of their employees. The purpose of this paper was to raise and explore 

the main effects of gamification within the corporate environment and to understand how it 

contributes to generate engagement. Through a case study within a financial institution that 

recently introduced gamification as a management tool, it was sought to identify the resulting 

impacts with its application, listing the main perceptions of managers and participants, as well 

as their positive aspects, challenges, and necessary improvements. Together, allied concepts 

and requirements raised in the literature review to the case studied, confronting the practice 

with theory. With this, it was verified that the gamification is an effective instrument of 

management, being a strategy well seen by the employees. However, attention must be paid to 

the suitability of some elements and characteristics of gamification, which are determinants for 

its success, whether: player profiles, relevance of the functionalities, form of communication of 

the rules and functioning of the dynamics of the game, and attractiveness of rewards. If these 

factors are not treated properly and consistently, there will be a lack of interest in the tool, 

undermining its positive effects.   
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Gamification, engagement, games, management tool, corporate environment. 
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1 INTRODUÇÃO  

É fato que funcionários engajados em suas atividades produzem com mais agilidade e qualidade, 

gerando um maior valor para as empresas. Em função disso e do novo contexto em que as 

empresas estão inseridas, faz-se necessária a utilização de novas ferramentas e técnicas de 

gestão que gerem maior engajamento das equipes. Assim, a gamificação é uma das possíveis 

soluções para essas necessidades, ou seja, a utilização de jogos em contextos em que 

comumente não são encontrados, como o ambiente corporativo, de modo a gerar 

comportamentos esperados pelas lideranças (OWENS, 2012).  

 

Maican, Lixandroiu e Constantin (2016) afirmam que a gamificação se caracteriza pela 

utilização de elementos de jogos e de suas estruturas (frameworks) em áreas profissionais e 

técnicas como forma de engajar pessoas a resolver problemas. Trata-se de uma ideia e 

concepção nova, que começou a ganhar força a partir de 2010. 

 

Apesar de os jogos já estarem presentes na cultura humana há muito tempo, nos últimos 15 

anos, houve a explosão dos jogos digitais, gadgets e smartphones em todos os níveis sociais e 

em áreas distintas do entretenimento. A fascinação por jogos atingiu os mais diversos públicos, 

refutando a imagem de que apenas jovens solitários se infiltravam no mundo dos games 

(SEABORN; FELS, 2015). Isso fez com que os estudos e a utilização dos jogos em ambientes 

de no-gaming aumentassem.  

 

Essa evolução tecnológica e maior proximidade das pessoas com os ambientes virtuais, aliadas 

à necessidade de novas ferramentas para serem utilizadas na área de gestão de pessoas, levaram 

o interesse das empresas ao fenômeno da gamificação. Trata-se de uma ferramenta de gestão 

valiosa na era digital, que alia tecnologia e características básicas de jogos para se obter 

engajamento dos colaboradores ao realizar suas tarefas (PERRYER et al., 2016).  

  

Um dos principais motivos pelos quais a gamificação é vista como uma ferramenta eficiente é 

que ela se apropria de três características básicas dos jogos que estimulam o comportamento 

humano. São elas: recompensa, feedback e desafio. Esses três elementos em conjunto 

estimulam os jogadores, que buscam atingir a recompensa ao cumprir o desafio proposto. Dessa 
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forma, as pesquisas têm estudado essa dinâmica para sua transposição nos ambientes 

corporativos, pretendendo a obtenção dos mesmos resultados obtidos nos jogos (FRANG et al., 

2012). Tudo isso em função de a gamificação influenciar a motivação das pessoas, com 

consequente melhora na sua performance (PERRYER et al., 2016). 

 

Apesar de parecer um instrumento efetivo e simples, a gamificação ou a utilização da mecânica 

de jogos ainda não é tão comum na maioria das empresas. Isso ocorre em função de dois 

motivos: a descrença na sua real efetividade e a sensação de complexidade na aplicação de 

games na rotina das equipes.   

O tema é atual e de bastante relevância e aplicabilidade no mundo corporativo. Conforme dito 

anteriormente, a gamificação busca aliar as inovações tecnológicas e o estado cooperativo 

propiciado pelos jogos às técnicas modernas de gestão de pessoas, como forma de se manterem 

os funcionários satisfeitos e produtivos dentro de um ambiente estimulador e criativo. Daí a 

importância do presente trabalho. 

Soma-se a isso, também, o fato de que as pesquisas sobre o tema são recentes e as teorias 

formuladas estão em fase de consolidação. Além disso, conforme levantado na revisão 

bibliográfica, pairam algumas incertezas sobre o tema. A intenção foi, também, ilustrar, com 

caso prático, a efetividade e a assertividade na inserção da estratégia de jogo no sistema 

corporativo de uma grande instituição financeira. 

 

Assim, como forma de pesquisar e analisar esse fenômeno e contribuir com os estudos de base 

empírica sobre os efeitos do uso de jogos em ambientes corporativos, o presente trabalho 

pretendeu responder à seguinte pergunta de pesquisa: Como gestores e participantes de um jogo 

empresarial percebem os seus efeitos no engajamento das pessoas? 

Para tanto, a metodologia utilizada foi o estudo de caso, consubstanciado na análise da 

utilização de um jogo corporativo por uma unidade interna de uma grande instituição financeira. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, caracterizada pelo levantamento de dados e documentos, 

realizações de questionários e entrevistas com os funcionários de nível gerencial e operacional 

da unidade, e observação direta, com a participação simulada da autora na plataforma do jogo. 

O presente trabalho está organizado em cinco grandes capítulos. O primeiro reflete a base 

teórica onde serão abordados os conceitos, histórico, elementos, requisitos, funcionamento e 
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reflexões da gamificação. Isso tudo aliado a uma análise sumária sobre os conceitos de 

motivação, engajamento e teoria do flow. O segundo capítulo abordou a metodologia de 

trabalho adotada, momento em que foi descrita a forma de aplicação do método qualitativo de 

natureza exploratória, por meio de um estudo de caso. O terceiro capítulo apresentou os 

resultados obtidos com a coleta de dados, sendo a sua discussão feita no quarto capítulo. Por 

fim, o quinto capítulo foi dedicado à conclusão. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, são apresentados os principais estudos referentes ao tema gamificação presentes 

em periódicos científicos, livros e em relatórios de instituto de pesquisas, como Google Trends 

e Gartner Research. Seu objetivo é apresentar os conceitos, histórico, elementos e requisitos 

essenciais, impactos e críticas sobre a utilização da gamificação em ambientes corporativos. 

 

2.1 O que é a gamificação e como surgiu 

2.1.1 Definições sobre o tema 

Por ser relativamente novo, o termo gamificação ainda não possui um conceito padronizado e 

estabilizado. Na maioria dos artigos científicos, ele é definido como a incorporação de 

elementos dos jogos em ambientes e contextos não relacionados a ele, como as áreas de 

educação, marketing e, recentemente, no mundo dos negócios (SEABORN; FELS, 2015). 

Nessa mesma linha, Deterding et al. (2011) definem a gamificação como o uso de elementos 

de jogos em contextos diferentes do ambiente de entretenimento, com o objetivo de motivar e 

melhorar a produtividade e atenção do usuário.  

A gamificação também pode ser entendida como um conjunto de elementos que afloram 

aspectos motivacionais e psicológicos com a capacidade de moldar comportamentos. Ela utiliza 

elementos psicológicos dos jogos para motivar e engajar pessoas (HAMARI; KOIVISTO; 

SARSA, 2014). Com isso, o lado competitivo e altruísta das pessoas é ativado de modo que 

elas ficam concentradas e engajadas com o simples ato de jogar. A possibilidade de atingir 

resultados e superar desafios, chegando a novos níveis do jogo e recompensas, faz com que esse 

ciclo continue e o engajamento das pessoas aumente (ERGLE, 2015). Além disso, a existência 

de objetivos claros e recompensas pelo seu atingimento influenciam o comportamento das 

pessoas, fato que ocasionou o interesse pela gamificação (MAICAN; LIXANDROIU; 

CONSTANTIN, 2016).   

No contexto empresarial, ela é vista como uma ferramenta promissora para melhorar a 

performance individual de cada empregado na execução de suas atividades e tarefas. A ideia 

de um direcionador e a existência de uma recompensa advinda do estabelecimento de metas 

tendem a aumentar o engajamento dos funcionários e, consequentemente, melhorar sua 

performance e produtividade (LANDERS; BAUER; CALLAN, 2017). 
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Landers, Bauer e Callan (2017) ressaltam, ainda, que as metas, elementos importantes da 

gamificação, interferem no engajamento para a execução das tarefas. Tal situação é descrita na 

teoria da definição de metas (goal-setting theory). Segundo essa teoria, as pessoas se motivam 

quando se esforçam para atingir as metas definidas, graças ao processo de autorregulação, que 

é o mecanismo psicológico que modifica o pensamento, afeto e comportamento.  

Trata-se, portanto, de uma nova forma de engajar e motivar pessoas, bem como influenciar os 

seus comportamentos (Kim, 2015). Transferem-se os elementos e mecânicas de jogos para 

melhorar a experiência e aumentar engajamento do usuário para solução de problemas do 

mundo real. O aumento desse engajamento traz enormes benefícios, como maior produtividade 

e satisfação do usuário (KORNER; SCHIMIDT, 2015).  

Dessa forma, e aliada ao avanço tecnológico, a gamificação permite a disponibilização, em 

tempo real, da performance dos funcionários, o que faz com que o trabalho seja mais motivador 

e recompensador, uma vez que se tem conhecimento da produtividade atingida. A combinação 

desses aspectos com as características lúdicas dos videogames faz com que as atividades diárias 

sejam mais divertidas (CARDADOR; NORTHCRAFT; WHICKER, 2017). 

Resumidamente, Seixas, Gomes e Melo Filho (2016) ressaltam que o grande diferencial da 

gamificação é a provável transferência do entusiasmo e desafios proporcionados pelos jogos 

para o ambiente de trabalho. Ao se usarem as dinâmicas dos jogos e dos seus elementos virtuais, 

é possível modificar a forma como as pessoas trabalham, gerando maior criatividade, 

colaboração e engajamento com as causas das empresas. Ou seja, é factível a combinação da 

força motivadora dos jogos, composta basicamente pela presença de seus elementos principais, 

a serem detalhados nas próximas seções, com as estratégias corporativas das empresas de modo 

a promover um maior engajamento dos funcionários. Entretanto, por ser um conceito novo, 

principalmente, se focarmos a sua utilização dentro do ambiente de negócios, não são muito 

numerosas as pesquisas acerca de sua efetividade e aplicabilidade (LANDERS; BAUER; 

CALLAN, 2017).  

2.1.2 Evolução histórica 

Historicamente, as recompensas dentro das empresas para premiar produtividade referiam-se 

apenas a aspectos financeiros. As formas de trabalhar eram definidas pela alta administração, 

que indicava como os processos deveriam ser executados. Poucos instrumentos levavam em 
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consideração as motivações que poderiam incentivar as pessoas a encontrarem novas formas de 

execução das tarefas de maneira eficiente e inovadora (CELANO; LEITE; SILVA, 2015).  

O aumento da competitividade no cenário econômico e a imprevisibilidade do mercado 

vivenciado nas últimas décadas têm levado as empresas a buscarem técnicas e instrumentos de 

gestão de pessoas que promovam o engajamento, a conectividade e o significado do trabalho 

para os colaboradores. Nesse contexto, as empresas se depararam com o desafio de 

reinventarem as relações capital humano e trabalho, buscando encontrar novas ações, diferentes 

das habituais, para engajar suas equipes e, consequentemente, se tornarem mais inovadoras e 

competitivas (CELANO; LEITE; SILVA, 2015).  

Em função dessas mudanças e como forma de engajar os seus colaboradores, nas últimas 

décadas, as empresas vêm introduzindo, em suas práticas gerenciais, ferramentas e métodos 

que deixam o trabalho mais interessante e criativo e quebram os padrões anteriores altamente 

processuais, metódicos e hierarquizados. Tais ferramentas seriam os chamados serious games, 

simulações e outras formas de jogos de trabalho com objetivos e propósitos específicos 

(RAFTOPOULOS, 2014). 

Além disso, vivenciou-se, ainda, a explosão de aplicativos e softwares, que passaram a ser 

elementos essenciais na vida das pessoas, propiciando experiências diferenciadas e inovadoras. 

Aumentou-se, assim, a interação humana com elementos e instrumentos virtuais por meio de 

videogames, smartphones, entre outros (MAICAN; LIXANDROIU; CONSTANTIN, 2016). 

A gamificação surgiu como uma resposta a essas mudanças contextuais descritas nos parágrafos 

anteriores, e que, ao ser utilizada por algumas empresas, provou aumentar o engajamento de 

seus funcionários. Em razão disso, a tendência é que ela se espalhe por todo o meio corporativo 

como mais um instrumento de gestão com o objetivo de resolver a questão de engajamento e 

motivação dos empregados (RAFTOPOULOS, 2014). Segundo as previsões da Gartner 

Research (2012), até o ano de 2015, 40% das mil organizações globais usariam a gamificação 

para conseguir de seus funcionários o engajamento necessário.  

O termo gamification foi criado em 2002 pelo britânico e designer de games Nick Pelling, que 

utilizou a interface de jogos para auxiliar na solução de problemas da vida real, sendo, desde 

então, amplamente utilizado em contextos diversos de entretenimento. Seus conceitos e técnicas 

passaram a ser utilizados por empresas para engajar e motivar os jogadores a se comportarem 

de maneira diferenciada e de modo a atingir os objetivos delimitados (Perryer et al., 2016). 
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Jane McGonigal, designer de games norte-americana, por meio de sua apresentação na 

plataforma TED (2010), defendeu a possibilidade da utilização de dinâmicas dos jogos para a 

solução de problemas e impasses da vida real. Ela destacou que os jogos estavam cada vez mais 

presentes no cotidiano das pessoas, que os jogavam para superar os desafios propostos e ganhar 

recompensas. 

Com isso, o tema chamou a atenção das empresas, que passaram a pesquisá-lo com mais 

profundidade, encontrando, em seus fundamentos, uma possível resposta para as inovações 

necessárias na forma de engajar e motivar pessoas. Tal fato se comprova no Gráfico 1, extraído 

em pesquisa no Google Trends, no período de 2010 até a presente data. Ele mostra a evolução 

das pesquisas sobre o termo gamification no decorrer do período, destacando que o maior 

interesse pelo tema se iniciou entre o final de 2010 e o início de 2011. Segundo legenda do 

Google Trends, os números mostram o interesse de pesquisa, sendo que o valor de 100 

representa o pico de popularidade de um termo, um valor de 50 significa que o termo teve 

metade da popularidade e uma pontuação de 0 significa que não havia dados suficientes sobre 

o termo. 

 

Gráfico 1. Interesse do termo gamificação ao longo do tempo 

Fonte: Google Trends (2018). 

 

A partir daí, surgiu o conceito de work gamification, que nada mais é do que a aplicação da 

estrutura de games no local de trabalho com o objetivo de aperfeiçoar o desempenho dos 

trabalhadores. Trata-se de conceito antigo sendo aplicado como novo dentro do ambiente 

corporativo. Entretanto, a gamificação não significa transformar o trabalho em um jogo, mas 

sim utilizar os seus princípios para alinhar e aperfeiçoar o comportamento dos trabalhadores 

(CARDADOR; NORTHCRAFT; WHICKER, 2017). 
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2.2 Fundamentação dos jogos e da gamificação 

2.2.1 Noções gerais de jogos 

Considerando o universo dos jogos, bem como de toda teoria e prática que vem dos seus 

elementos, faz-se necessário explicar alguns conceitos relacionados ao tema gamificação. Os 

jogos são atividades voluntárias, com regras definidas e com conflito entre as partes, que geram 

resultados diferentes para cada uma delas. Eles estão presentes desde os primórdios da 

humanidade, servindo para entretenimento e disputa entre diversos grupos e setores que se 

desafiavam para ver quem conseguia obter maiores resultados ou alcançar primeiramente os 

seus objetivos. Eles estiveram sempre presentes na cultura humana, influenciando a vida social 

e momentos de lazer (SEABORN; FELS, 2015). 

Os jogos são importantes ferramentas para o desenvolvimento de habilidades que não são fáceis 

de serem ensinadas, tais como aprender a lidar com informações incompletas, prever estratégias 

dos concorrentes e entender o comportamento humano, podendo tais habilidades ser estendidas 

para o ambiente corporativo (KHAN; PEARCE, 2015).  

Salen e Zimmerman (2004) definem o jogo como um sistema em que os jogadores interagem 

num conflito artificial, definido por regras, chegando num resultado quantificável. Para eles, 

todos os jogos possuem seis características, quais sejam regras, variáveis, resultados 

quantificáveis, valores, esforços dos jogadores, investimentos dos jogadores e consequências 

negociáveis, semelhantes às da vida real. 

Segundo Vianna et al. (2013), pode-se dividir os jogos em três categorias de acordo com seus 

suportes: 

a)  jogos não eletrônicos, que são aqueles que utilizam espaços e materiais para serem 

concretizados. São os jogos mais antigos, datando de 3.500 a.C., compreendendo os 

jogos de tabuleiros e cartas, entre outros; 

b) jogos eletrônicos, que são os decorrentes do avanço tecnológico. Apresentam-se por 

meio de uma multimídia interativa, em que é possível a manipulação de objetos e 

espaços; e 
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c) jogos pervasivos, que se tratam de uma combinação das duas categorias anteriores. São 

os chamados jogos de realidade virtual, em que elementos do mundo virtual são 

transportados para a realidade, por meio de smartphones e outros gadgets. 

Nesse contexto, a gamificação vem se apropriar das mecânicas dos jogos para transportá-los 

para os ambientes de não jogos, com o intuito de engajar as pessoas para mudar a sua forma de 

trabalhar, gerando ambientes corporativos mais criativos e colaborativos (SEIXAS; GOMES; 

MELO FILHO, 2016). 

Diferentemente dos jogos, a gamificação tem um objetivo diferenciado. Ela é utilizada como 

instrumento para se atingirem resultados de modo mais eficiente e criativo, enquanto nos outros 

jogos o foco é neles mesmos. Buscam-se apenas a diversão e o entretenimento (Deterding et al., 

2011). 

2.2.2 Elementos e características da gamificação 

No processo de gamificação, estão envolvidos dois atores principais: players e designers.  

Dentro do contexto corporativo, os players são os funcionários da empresa, que participam da 

experiência do jogo. Os designers são os indivíduos que criam os jogos e determinam as suas 

regras, podendo ser os gerentes da unidade. Destaca-se, ainda, que os jogadores têm 

características e motivações individuais, sendo imprescindível a atenção a essa variabilidade 

para que se obtenha uma experiência engajadora dentro do contexto gamificado. Ou seja, uma 

das chaves do sucesso da gamificação é o alinhamento entre as expectativas dos players e a 

forma da estrutura de jogo apresentada (ROBSON et al., 2016). 

Robson et al. (2016), considerando ainda os perfis de jogadores, classificam-os em quatro 

categorias, com base em duas dimensões: orientação do jogador (player orientation) e 

competitividade do jogador (player competitiveness). A primeira dimensão classifica os 

jogadores de acordo com a sua preferência de interação no jogo, seja ela social, com interação 

com outros jogadores, ou introspectiva, com a interação individual, preocupando-se, apenas, 

com suas conquistas. Na segunda dimensão, o foco dá-se para o grau do comportamento 

competitivo dos jogadores. A Figura 1 mostra a classificação dos jogadores em experiências 

gamificadas. 

O funcionamento da gamificação dá-se com a atuação de três mecanismos que atuam de 

maneira conjunta e interdependente. São eles: as mecânicas, as dinâmicas e as emoções. As 
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mecânicas são representadas pelas regras, objetivos, configurações e interações, definidas no 

momento do seu desenvolvimento do jogo. Elas são constantes e iguais para todos os jogadores. 

As dinâmicas referem-se aos comportamentos dos jogadores decorrentes da participação do 

jogo, ou seja, na execução de suas mecânicas. Por fim, as emoções são os estados afetivos dos 

usuários em relação à participação do jogo. Elas podem ser positivas, propiciando maior 

comprometimento com o jogo, ou negativas, gerando a sua rejeição (ROBSON et al., 2016). 

Além disso, os jogos possuem elementos que atraem a atenção dos usuários e facilitam a 

interatividade entre eles. O Quadro 1 demonstra as principais definições e exemplos de 

utilização dos elementos, de acordo com o que explicam Seaborn e Fels (2015). 

Figura 1. Classificação dos jogadores 

Fonte: ROBSON et al., 2016. 

 

 Elementos Definição Alternativas  

 Pontos Unidades numéricas de progresso Pontos de experiência  

 Símbolos Ícones visuais de atingimento Troféus  

 Leaderboards Listas dos pontos dos jogadores Rankings  

 Progresso Indicadores de performance Níveis  

 Status Textos indicadores de progresso Títulos e rankings  

 Níveis Dificuldade crescente de objetivos Estágios ou áreas  

 
Recompensas Itens tangíveis 

Incentivos, prêmios, 

moedas  

 Funções Elementos dos personagens Classes e personagens  
 

 
   

 
Quadro 1. Elementos dos jogos 

Fonte: SEABORN; FELS, 2015. 
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Outras condições importantes são as metas, o feedback e a voluntariedade. A existência de 

objetivos claros traduzidos em metas a serem atingidas em pequenos espaços de tempo confere 

aos jogadores uma sensação de evolução e avanço, principalmente se houver recompensas ao 

longo do processo. Tais recompensas estimulam a motivação extrínseca (MAICAN; 

LIXANDROIU; CONSTANTIN, 2016), que atua como um dos fatores importantes para o 

engajamento. 

A definição de metas no processo de gamificação é de extrema importância. Isso faz com que 

as pessoas se esforcem para atingir os seus objetivos. Trata-se da teoria de metas desenvolvida 

por Locke (1968). Ao se estipularem metas e colocá-las como desafio para cumprimento, é 

acionado um processo psicológico, chamado de autorregulação, que modifica pensamentos e 

comportamentos para se atingir o objetivo proposto. Com isso, as pessoas melhoram as suas 

performances, diminuindo as distâncias existentes entre as ações e os objetivos (LANDERS; 

BAUER; CALLAN, 2017).  

No que se refere ao feedback, trata-se de uma condição importante e que é proporcionada pela 

gamificação. Os elementos de progressão e aquisição de pontos conferem ao jogador a 

possibilidade de ter, em tempo real, a informação de sua performance até determinado momento. 

Isso influencia os comportamentos e motivação, já que, tendo disponível a informação de sua 

progressão, o indivíduo terá noção de quanto falta ou do esforço necessário para atingir uma 

pontuação ou se comparar com a performance de outros jogadores (CARDADOR; 

NORTHCRAFT; WHICKER, 2017). 

Para que os jogos produzam os efeitos desejados e atinjam a motivação intrínseca dos jogadores, 

a participação no jogo deve ser voluntária. A obrigatoriedade retira a naturalidade e o aspecto 

motivacional intrínseco de cada jogador. Por ser um instrumento a ser disponibilizado conforme 

as estratégias corporativas das empresas, deve haver um cuidado maior em razão do sentimento 

de obrigatoriedade dos funcionários ao jogar. Tal situação reverte todos os benefícios 

decorrentes da gamificação para resultados não pretendidos e o processo fica desacreditado 

(RAFTAPOULOS, 2014). 

2.2.3 Adequabilidade e processo de desenvolvimento da gamificação 

A gamificação é mais adequada para atividades operacionais e processuais, que não dependam 

de autonomia nem de senioridade para a sua realização. Trata-se de atividades cuja execução é 

realizada de maneira massificada, sem a necessidade de alterações no processo previamente 
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estabelecido. Nesses casos, faz-se necessária a adoção de instrumentos que atinjam de modo 

positivo a motivação intrínseca dos funcionários para a realização dessas atividades de maneira 

engajadora e significativa (KUMAR; RAGHAVENDRAN, 2015).  

O processo de gamificação deve primeiramente estabelecer o seu objetivo, que, conforme dito 

anteriormente, deve ser claro e atingível. Na sequência, os grupos de jogadores devem ser 

definidos, com a devida análise de seus perfis para melhor desenhar e configurar as 

características dos jogos, que podem ser divididos em desafiadores, sociais, filantrópicos, entre 

outros. Por fim, considerando os perfis de jogadores, deve-se atentar para que as recompensas 

sejam atrativas, de tal maneira que estimulem as pessoas a atingirem os objetivos para 

conquistá-las (KIM, 2015). Assim, para que se tenha um processo gamificado ideal, Werbach 

e Hunter (2016) estruturam de maneira sistemática, conforme Figura 2, os principais passos 

para sua implantação.  

 

Figura 2. Sistematização das etapas do processo de desenvolvimento da gamificação 

Fonte: Elaboração própria, baseada em Werbach e Hunter (2016). 

 

Outro aspecto importante a ser ressaltado é que o processo de criação do jogo e da implantação 

da gamificação deve estar alinhado com as estratégias da empresa e com objetivos aderentes 

aos resultados que se pretendem alcançar (SEIXAS; GOMES; MELO FILHO, 2016). Na 

mesma linha, Perryer et al. (2016) descrevem de que forma a gamificação pode ser mais efetiva, 

sempre aliando os elementos e dinâmicas dos jogos com os conceitos da teoria da 

autodeterminação, conforme abaixo: 

a) a utilização de elementos que englobam elementos sociais é mais agradável e engajadora aos 

usuários do que a de elementos individuais. Isso porque é mais motivador quando os 

jogadores podem comparar os seus desempenhos com os dos demais; 
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b) a promoção de cooperação é mais efetiva do que a competição. Quando os jogadores se 

unem para atingir um objetivo comum e trabalham conjuntamente numa competição 

saudável, os resultados tendem a ser mais eficientes, uma vez que a motivação e engajamento 

aumentam; 

c) geração de maiores benefícios quando se permite a satisfação de múltiplas necessidades por 

meio de um jogo simples. Ou seja, quando há uma equipe com integrantes com várias 

personalidades, cada um apresenta suas experiências, gerando uma dimensão social ao 

trabalho; 

d) promoção do alinhamento da gamificação com os objetivos da empresa, permitindo o 

aperfeiçoamento das habilidades e competências dos jogadores, além de existência de 

elementos que permitam alcançar as suas estratégias de longo prazo. 

A não observância dos requisitos necessários para o desenho dos jogos e a sua má aplicação 

prejudicam toda a eficácia e a metodologia do jogo. Raftopoulos (2014) desenvolveu o Quadro 

2, em que, de um lado, são apresentados os resultados positivos decorrentes da gamificação e, 

de outro, os resultados indesejados em razão da sua má utilização: 

    

 Benefícios Riscos  

 Engajamentos dos funcionários Participação coercitiva  

 Análise dos dados de desempenho Má utilização de dados  

 Melhoram o aprendizado e a colaboração Canalização  

 Design comportamental 

Homogeneização da força de 

trabalho  

 Melhora a produtividade Perda do trabalho humano  

 Transformação do processo e local de trabalho Deturpação  

 

Promove um ambiente de trabalho mais leve e 

divertido Inautenticidade  

    
Quadro 2. Riscos e benefícios da gamificação 

Fonte: RAFTOPOULOS, 2014. 

 

2.3 Gamificação e sua influência no comportamento humano 

Engajar os funcionários de uma equipe para a obtenção de resultados melhores, inovadores e 

eficientes é um dos desafios dos líderes atuais. Portanto, as áreas de gestão de pessoas estão 

sendo vistas como estratégicas pelas empresas, com potencial para gerar vantagens 

competitivas. Isso porque a ausência de engajamento afeta a produtividade e a qualidade dos 
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serviços produzidos, além de levar ao absenteísmo e turnover, tão prejudiciais para as empresas 

(FERREIRA et al., 2016). 

Em função disso, as empresas estão em busca de novos instrumentos e ferramentas de gestão 

que potencializem o engajamento de seus colaboradores e contribuam para uma melhor 

produtividade. Nesse sentido, a motivação é muito importante para a promoção do engajamento 

(FERREIRA et al., 2016). 

Estudos têm mostrado que o uso de jogos é um dos meios pelos quais as pessoas se mantêm 

engajadas. Isso ocorre em função de seus elementos, tais como níveis, pontos, progressão, 

rankings, entre outros, que servem para motivar os jogadores, em função de fornecerem 

feedback imediato, reconhecimento e competição entre eles (ERGLE, 2015). 

2.3.1 Motivação 

A motivação existe quando uma pessoa é estimulada a atingir um objetivo e/ou comportar-se 

de determinada maneira. Ela pode variar dependendo do nível, intensidade ou orientação 

(PERRYER et al., 2016). Limitando o conceito de motivação dentro do ambiente de trabalho, 

pode-se dizer que ela representa um mecanismo psicológico, que faz com que o indivíduo, por 

iniciativa própria, tome decisões e adote comportamentos para executar suas tarefas e 

atribuições no limite de suas capacidades e esforços. Existem diversas teorias que analisam esse 

fenômeno, considerando a satisfação e expectativas das necessidades humanas (PEREZ-

RAMOS, 1990). O presente trabalho levantará as principais teorias encontradas na revisão da 

literatura como fundamentais no processo de gamificação. 

Nesse sentido, Siqueira et al. (2008, p. 222-223) destacam a teoria das expectativas de Vroom, 

segundo a qual a motivação do trabalho depende de uma relação entre o esforço que se realiza 

e o rendimento do trabalho. A referida teoria está alicerçada em cinco pilares básicos, a seguir 

descritos:  

1. resultados do trabalho, que são as consequências que uma 

organização pode oferecer a seus empregados a partir do exercício de 

suas funções; 

2. valência, que consiste na atribuição a cada resultado do trabalho de 

desejabilidade ou não; 

3. expectativa, que consiste na percepção de quanto os esforços 

despendidos conduzem aos resultados esperados [...] 

4. instrumentalidade, que consiste no grau de relação percebido entre a 

execução e a obtenção de resultados; 
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5. força motivacional, que é [...] a quantidade de esforço ou pressão de 

uma pessoa para motivar-se. 
 

Dessa forma, pode-se depreender que há uma relação entre o esforço dispendido para a 

realização de uma atividade e os seus efetivos resultados, pautando tal relação no campo dos 

estudos motivacionais. Assim, os resultados obtidos vão depender da valoração que cada 

indivíduo dá para certa atividade e as suas expectativas em relação a ela. Por essa teoria, é 

possível analisar por quais motivos certas atividades são mais motivacionais que outras, 

variando para cada indivíduo (BORGES; ALVES, 2001). 

Outra teoria que busca explicar a motivação é a da autodeterminação, que estabelece que as 

pessoas procuram atividades que satisfaçam suas necessidades motivacionais, como 

competência, autonomia e pertencimento. Com isso, a motivação manifesta-se quando as 

características de um objeto, conjugadas com as habilidades de uma pessoa, permitem 

experiências que geram a sua satisfação e o sentimento de competência ao saber lidar com 

aquela situação (DETERDING, 2011).   

Segundo a teoria da autodeterminação, há duas formas de motivação: a extrínseca e a intrínseca. 

A motivação extrínseca faz com que as pessoas ajam em função de recompensas externas, como 

prêmios ou feedbacks positivos (MEKLER et al., 2017). Trata-se de realização de tarefas apenas 

para o atingimento do resultado desejável. Os efeitos desses motivadores extrínsecos tendem a 

existir até que se alcance o objetivo pretendido, ou seja, uma vez atingida a situação desejada, 

não se tem mais motivação para a realização de tarefas (PERRYER et al., 2016). 

Por outro lado, a motivação intrínseca está relacionada ao interesse em se realizar uma atividade 

por ela ser estimulante ou agradável. Ambas as motivações estão ligadas a um aumento de 

desempenho, mas a intrínseca está associada à sensação de bem-estar, criatividade e 

aprendizado ao realizar determinada atividade (MEKLER et al., 2017). Aqui, o desejo de 

realização não está ligado a uma recompensa externa, mas sim ao interesse pela atividade. 

Transportando para o ambiente corporativo, a motivação intrínseca está presente na relação 

entre o trabalho e os valores ou interesses dos trabalhadores, e a extrínseca não considera tal 

relação, basta apenas o atingimento dos resultados desejáveis (PERRYER et al., 2016). 

A estrutura ideal da gamificação opera esses três elementos da teoria da autodeterminação 

(autonomia, competência e pertencimento), atuando nas motivações intrínseca e extrínseca de 

modo a induzir uma mudança comportamental e alteração na forma de realizar atividades. O 
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Quadro 3 elenca os elementos dos jogos e os relaciona com os pilares da teoria da 

autodeterminação (SEABORN; FELS, 2015). O ato de jogar é uma atividade por si só 

intrinsicamente motivacional, já que promove a satisfação básicas das necessidades dos 

indivíduos (DETERDING, 2011).  

 

 Autonomia Competência Relação  

 

Perfis, avatares, macros, 

interface configurável, 

controle de privacidade, 

controle de notificação. 

Feedback positivo, desafio 

ideal, informação progressiva, 

controle intuitivo, pontos, 

níveis, learderboards. 

Grupos, mensagens, 

blogs, conexão com 

redes sociais e chats. 
 

 

Quadro 3. Relação dos elementos dos jogos com a teoria da autodeterminação 

Fonte: SEABORN; FELS, 2015. 

 

Com isso, a gamificação traduz-se na combinação de elementos dos jogos e dos conceitos 

levantados pela teoria da autodeterminação para trazer motivação às atividades diárias dos 

indivíduos, como as tarefas de trabalho, que, muitas vezes, não são atrativas ou não despertam 

o seu interesse. A utilização dos elementos e mecânicas dos jogos descritos nas seções 

anteriores acionam as motivações intrínsecas e extrínsecas, delimitando os comportamentos, de 

modo a serem mais desafiadores e inovadores (MAICAN; LIXANDROIU; CONSTANTIN, 

2016). 

Outra teoria que tem fundamentado o funcionamento dos jogos e sua relação com o 

comportamento humano é a Teoria da Hierarquia das Necessidades, criada por Maslow, na 

década de 1940 (CARDOSO; NASCIMENTO, 2016). Segundo essa teoria, a satisfação está 

presente no atingimento das necessidades básicas do indivíduo, as quais estariam distribuídas, 

em cinco níveis, conforme a Figura 3. No primeiro nível, encontram-se as necessidades básicas 

e fisiológicas e, no topo, estariam as necessidades de mais alto nível, como as sociais, de estima 

e autorrealização. Conforme um nível é atendido, o próximo se torna o objetivo a ser satisfeito. 

O Quadro 4 descreve as definições de cada nível (FERREIRA; DEMUTTI; GIMENEZ, 2010). 



29 

 

                                        

Figura 3. Hierarquia de necessidades de Maslow 

Fonte: Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Piramide-de-

Maslow_320376062>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

 

    

 Nível de necessidade Definição  

 1. Básicas  Fome, sede, abrigo e outras necessidades corporais.  

 2. Segurança Segurança e proteção contra danos físicos e emocionais.  

 3. Sociais Afeição, aceitação, amizade e sensação de pertencer a um grupo.  

 4. Estima 

Fatores internos de estima, como respeito próprio, realização e 

autonomia; e fatores externos de estima, como status, 

reconhecimento e atenção.  

 5. Autorrealização 

Intenção de tornar-se tudo aquilo que a pessoa é capaz de ser; 

incluindo crescimento, autodesenvolvimento e alcance do próprio 

potencial.  
    

Quadro 4. Definições dos níveis da hierarquia de necessidades de Maslow 

Fonte: FERREIRA; DEMUTTI; GIMENEZ, 2010. 

 

Com base nisso, os jogos podem ser enquadrados no nível 5 da hierarquia. Com eles, foi 

possível se obterem as satisfações para autorrealização, como a utilização de toda a capacidade 

de potencial humano para o atingimento de um determinado objetivo, promovendo essa 

sensação que dificilmente é encontrada na vida real. Assim, a gamificação busca, com a 

utilização de seus elementos, transportar para as tarefas diárias essa sensação de satisfação que 

promove comportamentos motivacionais nas pessoas (CARDOSO; NASCIMENTO, 2016). 

 

 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Piramide-de-Maslow_320376062
https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Piramide-de-Maslow_320376062
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2.3.2 Engajamento 

O engajamento compreende o entusiasmo, envolvimento e satisfação do trabalhador pelo seu 

trabalho. Ou seja, funcionários engajados têm energia para solucionar e realizar suas atividades 

diárias, com envolvimento e eficiência. Tal engajamento pode estar alinhado às expectativas 

das empresas ou não. E isso acaba por refletir nos resultados obtidos e produzidos pelas equipes 

(SCHAUFELI; BAKKER, 2003).  

Vários são os estudos sobre o engajamento no trabalho. O primeiro deles se remonta a Kahn 

(1990), que defendia que as pessoas mais engajadas eram aquelas que viam significado em seu 

trabalho, com ele se identificando, de modo a produzir resultados positivos individuais como 

organizacionais. Desde então, várias teorias se desenvolveram, mas sempre relacionadas a 

esforço, dedicação e identificação positiva (SIQUEIRA et al., 2014).  

Siqueira et al. (2014, p. 149) afirmam que:  

Trabalhadores com elevados níveis de engajamento no trabalho investem mais 

energia em suas tarefas, demonstram mais entusiasmo enquanto as realizam e, 

em especial, permanecem mais focados no seu trabalho. Tal perfil corresponde 

ao do profissional desejado por organizações que mantêm expectativas de 

reunir no seu contingente de colaboradores pessoas proativas, que assumem 

pessoalmente a responsabilidade por seu desenvolvimento profissional e 

mantêm dentro de si compromisso com padrões elevados de desempenho no 

trabalho. 

O grau de engajamento no trabalho não é sempre constante. Ele varia de tarefa para tarefa e 

sofre influência das condições internas dos indivíduos e externas do ambiente do trabalho. 

Assim, o engajamento está relacionado às características do trabalho, bem como do seu 

significado e da disponibilidade de recursos, sejam eles físicos ou internos para o cumprimento 

das tarefas (SONNENTAG, 2017).   

O engajamento dos empregados e sua satisfação em realizar suas atividades no ambiente de 

trabalho são muito importantes para os gestores de equipes, em razão do comprometimento 

gerado, estando diretamente ligados à percepção positiva dos clientes. O engajamento é 

fortalecido quando há conexão entre a experiência e as pessoas nela envolvidas. Entretanto, 

conseguir esse engajamento não é fácil. Assim, na gamificação, o engajamento aparece quando 

há um alinhamento entre as suas mecânicas, elementos e recompensas e os valores e interesses 

dos jogadores (ROBSON et al., 2015). 
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Assim, o processo de gamificação utiliza os conceitos e lógicas dos jogos para a busca da 

motivação e engajamento dos colaboradores de uma equipe. Ele tem o potencial para auxiliar 

o aumento da motivação, ao permitir que os empregados participem de jogos que satisfaçam as 

suas necessidades universais descritas na teoria da autodeterminação (PERRYER et al., 2016). 

2.3.3 Teoria do flow 

O flow é a representação de um estado psicológico com a atuação da motivação intrínseca para 

o atingimento dos objetivos pretendidos. Ele caracteriza-se quando as pessoas, imersas numa 

determinada tarefa, sentem satisfação e prazer no cumprimento do objetivo previamente 

determinado (CSIKSZENT, 2008). Em outras palavras, o estado de flow refere-se a um estado 

psicológico caracterizado pela imersão das pessoas em determinadas atividades, de maneira tão 

profunda que as externalidades parecem não ter importância, estimulando a sua motivação 

intrínseca (KHAN; PEARCE, 2015). A teoria do flow tem como objetivo compreender as 

principais razões pelas quais uma pessoa fica concentrada em determinadas atividades e 

situações, esquecendo necessidades básicas, como alimentação, descanso, dentre outras. Ela 

tenta explicar os mecanismos psicológicos que levam as pessoas a se orientarem de tal forma 

que seus comportamentos são alterados para atingimento do objetivo (MACHADO et al., 2015).  

Esse estado consubstancia-se quando são atingidas três condições: absorção, que é o estado de 

concentração total; satisfação, referindo-se à percepção de qualidade da vida profissional; e 

motivação, que é a realização de atividades com satisfação (KHAN; PEARCE, 2015). No 

ambiente de trabalho, o flow também se manifesta, sendo caracterizado pela absorção, 

satisfação do trabalho e motivação intrínseca do trabalho. Pode-se dizer que a absorção se refere 

ao estado de concentração total na consecução de uma atividade, sem a percepção do tempo e 

das externalidades. A satisfação e o prazer de realizar um determinado trabalho reflete no 

processo cognitivo e de evolução do flow e, por fim, a motivação consubstancia-se na alegria e 

no interesse em realizar determinado trabalho. Funcionários motivados tendem a querer 

continuar a performar em seu trabalho, sendo fascinados pelas tarefas que desempenham 

(BAKKER, 2008). 

Bakker (2008) ainda destaca que o flow no ambiente de trabalho é favorecido quando os 

funcionários desempenham funções que estejam de acordo com suas habilidades. Nessa 

situação, há um equilíbrio entre os desafios propostos e as habilidades dos funcionários, 
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gerando um maior engajamento, produtividade e cooperação no atingimento dos resultados das 

empresas.  

Assim, quando a pessoa atinge o estado de flow, é possível se observarem as seguintes 

características: foco e concentração, êxtase, clareza, habilidades e motivação intrínseca 

(FERREIRA et al., 2016). Essas características são facilmente atingidas pelo uso da 

gamificação, uma vez que seus mecanismos pressupõem a existência de metas claras, desafios, 

recompensas e feedbacks imediatos (KHAN; PEARCE, 2015). Esses elementos ativam o estado 

de flow, gerando a satisfação nas atividades desempenhadas e, consequentemente, melhora nos 

resultados apresentados (MACHADO et al., 2015).  

2.4 Reflexões e críticas sobre a gamificação  

Nas últimas décadas, o interesse pela utilização de elementos de jogos em contextos diversos 

de entretenimento vem crescendo como uma forma de aumentar a motivação e engajamento 

(SEIXAS; GOMES; MELO FILHO, 2016). A utilização da gamificação tem sido vista como 

uma possível ferramenta para promover melhora nos índices de produtividade e de satisfação 

no trabalho. Os ambientes gamificados têm sido apontados como uma solução possível para 

problemas graves das organizações, tais como alto níveis de estresse, reduzido capital social, 

diminuição do comprometimento e lealdade à empresa, entre outros (OPRESCU; JONES; 

KATSIKITIS, 2014).  

Entretanto, mesmo com os aspectos positivos elencados até o momento, a literatura aponta 

limitações e pontos de atenção ao se implantar e utilizar a gamificação. O primeiro alerta refere-

se ao fato de que muitas empresas não obterão os resultados desejados com a utilização da 

gamificação, visto que não se utilizam dos requisitos básicos e das condições ideais descritas 

nos itens anteriores. Segundo levantado pela Gartner (2017), as empresas devem atentar para o 

fato de que a simples inclusão de mecânicas de jogos dentro do seu ambiente corporativo não 

garante os benefícios decorrentes da gamificação. O seu desenvolvimento requer planejamento, 

estrutura, implementação e alinhamento dos interesses da empresa com os dos funcionários 

alvo do jogo. Poucas pessoas têm habilidades para o desenvolvimento e desenho de soluções 

gamificadas, sendo isso uma barreira para a sua expansão. 

O segundo fator de atenção está relacionado à subjetividade e valoração inerente a cada jogador. 

Considerando-se as características principais dos jogos, tais como voluntariedade, 

individualidade e desafio, pressupõe-se que a subjetividade varie de um indivíduo para outro. 
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Dessa feita, faz-se necessário que a escolha de um jogo atenda essas individualidades da forma 

mais abrangente possível, para se conseguir resultados exitosos. Além disso, a não adequação 

do jogo aos perfis e motivações de cada jogador, bem como o estabelecimento de metas não 

desafiadoras e recompensas não atrativas, pode gerar o insucesso com o processo de 

gamificação (ROBSON et al., 2016). Além disso, a gamificação não gera automaticamente 

motivação ou engajamento. Isso decorre da vontade de as pessoas se interessarem pelo jogo e 

se envolverem com ele. Daí a razão pela qual as metas e objetivos do jogo devem estar claros 

e alinhados com os dos jogadores para que a experiência seja exitosa e gere resultados (KIM, 

2015). 

O terceiro ponto crítico diz respeito ao cuidado com a autonomia e independência das pessoas. 

Se, por algum motivo, for percebido que o jogo está tentando manipular situações ou 

comportamentos, as pessoas sentir-se-ão desencorajadas a participar do processo, afetando 

sobremaneira suas motivações intrínsecas (KIM, 2015). 

O quarto ponto crítico, referente à efetividade da gamificação, é a sua limitação decorrente das 

características dos jogos que podem não atender aos objetivos desejados, destruindo o seu valor 

(RAFTAPOULOS, 2014). Soma-se a isso o fato de que trocar recompensas intrínsecas por 

extrínsecas reduz a motivação ao longo do tempo, bem como o fato de que trivializar questões 

mais complexas pode gerar a construção de um pensamento errado e contaminar a motivação 

(KORN et al., 2015). 

Por fim, o quinto ponto de atenção está relacionado a questões éticas e morais. Raftapoulos 

(2014) alerta que a gamificação pode esbarrar nessas questões, uma vez que persuade os seus 

funcionários a buscarem as recompensas virtuais a qualquer custo, tornando-os viciados no 

trabalho em vez de se buscarem os motivos pelos quais o engajamento e produtividade estão 

baixos. Trata-se de uma ação compensatória em vez de uma solução para o problema 

vivenciado atualmente. Além disso, o constante monitoramento e a indução à mudança de 

mentalidade e comportamento dos empregados tendem a ser considerados ações antiéticas, 

quando a gamificação não deixa claros ou esconde esses aspectos por trás da ferramenta. Em 

outras palavras, disponibiliza-se um jogo para monitorar, de modo não transparente, o 

desempenho dos participantes, bem como a sua utilização para atingimento de maiores 

resultados, usando, para tanto, mecanismos para sua mudança de mentalidade (KORN et al., 

2015). 
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Dessa forma, a gamificação deve ser aplicada de maneira bem fundamenta e planejada. Todos 

os elementos e características descritos nas seções anteriores devem estar devidamente 

aplicados e utilizados de maneira efetiva e correta para que se alcancem os resultados 

pretendidos (KIM, 2015). 

Por ser um processo novo e que gera a ilusão de aplicação fácil, Maican, Lixandroiu e 

Constantin (2016) sugerem que as principais falhas do processo de gamificação são em razão 

da não observância de seus elementos essenciais e decorrem dos seguintes pontos: 

a) ênfase na motivação extrínseca, caracterizada na ênfase em pontos, atingimento de 

níveis e recompensas em detrimento de inclusão de motivadores intrínsecos, como a 

curiosidade, pertencimento e aprendizado; 

b) desconsideração da motivação dos jogadores e da adequação do jogo aos seus perfis; 

c) inclusão de competitividade em ambientes em que a cooperação, criatividade e trabalho 

conjunto são indispensáveis. 

2.5  Estudos empíricos sobre a gamificação no ambiente de trabalho 

Conforme mencionado nas seções anteriores, a gamificação é uma ferramenta nova nos 

ambientes corporativos, com a finalidade de engajar e motivar os funcionários. Trata-se de uma 

ferramenta que é integrada às atividades e processos das organizações, incorporando-se ou 

alterando as práticas de trabalho. Dessa feita, poucos estudos científicos, sejam eles qualitativos 

ou quantitativos, foram realizados. O objetivo desta seção é elencar e descrever três estudos de 

caso encontrados na revisão da literatura, especificamente abordando a prática em empresas. 

Robson et al. (2016) realizaram um estudo de caso sobre o Freshdesk, que é um software de 

helpdesk que objetiva melhorar a produtividade de seus empregados e a experiência de seus 

clientes. Suas mecânicas de jogo demonstram ser possível trazer leveza e diversão a ambientes 

de atendimento ao consumidor e call centers que são potencialmente estressantes em função da 

atividade exercida. A ferramenta transforma os atendimentos realizados em tickets virtuais 

disponibilizados aos funcionários responsáveis pela realização desses atendimentos, que 

competem entre si virtualmente. Tal dinâmica promoveu uma redução no tempo de resposta 

aos clientes, bem como o aumento da qualidade dessas respostas. 
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Uma das razões do sucesso dessa gamificação é o fato de que seus elementos eram atrativos a 

todos os tipos de jogadores. Além disso, existia um ranking entre os jogadores, com a 

disponibilização de pontos acumulados e de níveis alcançados, dando visibilidade do 

desempenho do funcionário para seu superior, bem como para os demais jogadores, atribuindo 

uma condição de status dentro do jogo. Enfim, Freshdesk conseguiu alinhar o objetivo dos 

funcionários, que era a diversão no trabalho, e o dos gerentes, que visavam um aumento na 

eficiência e efetividade no atendimento das demandas do cliente. 

Com um resultado não satisfatório, Robson et al. (2016) também estudaram o caso da 

gamificação My Marriot Hotels, implantada pela cadeia de hotéis Marriot, no intuito de atrair 

força de trabalho capacitada para trabalhar em seus hotéis. O objetivo do jogo consistia em 

entregar, virtualmente, os serviços de cozinha de um hotel. Cada atividade realizada ganhava 

ou perdia pontos a depender do grau de qualidade da entrega. Entretanto, essa experiência 

falhou em alguns pontos. Primeiramente, não havia um objetivo ou desafio tangível a ser 

alcançado, ou seja, a aquisição de pontos não gerava nenhuma evolução, não havendo nenhum 

sentido ou propósito. Além disso, por não haver a interação entre os demais jogadores, não 

havia competição, o que não era atrativo para alguns perfis de jogadores. Assim, a experiência 

falhou em eleger as dinâmicas que atendessem a maioria dos perfis de jogadores. 

Outro exemplo encontrado na literatura refere-se à implantação de um jogo na empresa 

AirBaltic Corporation, chamada AirBaltic Forecaster, implantada em 2014 e analisada por 

Ergle (2015). A ferramenta foi uma tentativa dos gestores de promover maior 

comprometimento e engajamento de seus colaboradores depois de processos de reestruturação 

sofridos pela organização em anos anteriores. O jogo consistia em divulgar os projetos da 

companhia, e os participantes eram instigados a fornecer suas percepções técnicas sobre eles, 

podendo comprar ou vender ações desses projetos conforme entendessem serem viáveis ou não. 

Comentários e sugestões que se mostrassem tecnicamente inovadores e que alertassem sobre 

erros não previstos eram financeiramente recompensados. Após meio ano de uso, a avaliação 

foi bastante positiva, com maior engajamento dos funcionários, havendo maior transparência 

dos projetos e processos em curso na organização. Um único aspecto negativo foi observado 

por uma pequena minoria, que alegou não ter capacidade técnica para participar do jogo. 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a pesquisa efetuada com base no estudo de caso 

único, com abordagem qualitativa e natureza exploratória, esclarecendo os motivos para a sua 

escolha e detalhando a empresa e os procedimentos de coleta e análise de dados.  

 

3.1 Apresentação e descrição da empresa e da unidade analisada 

 

A questão declarada para a presente pesquisa foi: Como gestores e participantes de um jogo 

empresarial percebem os seus efeitos no engajamento das pessoas? Assim, o estudo de caso 

buscou levantar os impactos da gamificação no engajamento dos funcionários integrantes de 

uma área de serviço de atendimento ao cliente de uma instituição financeira.  

A instituição financeira, objeto da análise, é um grande banco nacional, com atuação 

internacional e que figura como um dos principais do setor financeiro brasileiro. Como todos 

os demais bancos e instituições financeiras, o banco analisado necessita apresentar resultados 

crescentes e sustentáveis, atingindo os maiores lucros e retornos sobre o patrimônio líquido para 

se manter competitivo e alvo de investimentos por parte dos acionistas.  

 

O cenário bancário atual tem-se caracterizado pela retração do crédito, aumento da 

inadimplência, alta concorrência e transformação digital. O que se espera é que um banco seja 

eficiente e gere experiências valiosas o bastante para ser escolhido como o de relacionamento 

principal por seus clientes.   

 

A unidade em análise é uma área interna da instituição financeira, que tem como 

responsabilidade dar apoio às unidades de negócios de modo que os clientes tenham as suas 

necessidades atendidas e contem com a melhor experiência possível. Não se trata de uma área 

negocial ou comercial, mas sim de um serviço de atendimento ao consumidor, que presta 

atendimento por meio de ligações telefônicas e elabora respostas para demandas iniciadas no 

site da instituição e nas mídias sociais.  

 

A equipe conta com 480 funcionários, sendo 10% do quadro composto por funcionários de 

nível gerencial e 90% de nível operacional. Sua estrutura hierárquica e composição estão 

ilustradas na Figura 4. A organização das equipes está estruturada conforme as atividades que 

são realizadas, mas basicamente está dividida em três pilares: monitoria, atendimento, seja ele 
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telefônico ou por meio de canais virtuais disponibilizados pela instituição financeira, e apoio 

administrativo.  

 

           

Figura 4. Composição do quadro de funcionários da unidade analisada 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Suas principais atividades e responsabilidades são resolver as manifestações dos consumidores, 

de maneira tempestiva, sobre informações, dúvidas, cancelamento, reclamações ou suspensão 

de contratos ou serviços e promover o aprimoramento dos produtos, serviços e processos da 

instituição financeira, reportando as situações e sugestões de melhorias levantadas nas 

manifestações dos clientes nos atendimentos. Trata-se de uma área importante estrategicamente, 

já que é responsável, juntamente com as unidades de negócios, pela condução do pós-venda 

dos produtos e serviços oferecido aos seus clientes. Tal atividade influencia a satisfação dos 

clientes, sendo um dos motivadores do grau de fidelidade com a organização e, 

consequentemente, gerador de resultados para ela. Além disso, a área contribui com a eficiência 

operacional da empresa, uma vez que centraliza todos os atendimentos em nível nacional e 

propicia maior disponibilidade de tempo às agências para a realização de novos negócios.  

 

100% (487)Quadro Total

Níveis de Cargos
Percentual e 

Quantidade

0,2% (1)

0,6% (3)

2,05% (10)

7,18% (35)
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2ª Nível Gerencial

3º Nível Gerencial

4º Nível Gerencial

Nível Operacional e 

de Execução

Administradores

Gerência Média
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O desempenho da área é medido semestralmente com base em atingimento de pontuação 

mínima em indicadores previamente estabelecidos. Os seus principais indicadores estão 

relacionados a satisfação dos clientes, qualidade do atendimento e tempo gasto para a conclusão 

desse atendimento. Dessa forma, as equipes são avaliadas por índices relacionados a esses 

indicadores, de maneira conjunta e cumulativa. Ou seja, os três indicadores não são 

compensatórios, portanto a avaliação é feita por cada indicador individualmente. Nos últimos 

quatro semestres (6/2016, 12/2016, 6/2017 e 12/2017), a área atingiu a pontuação mínima 

exigida, superando-a em percentuais entre 7% e 13%.  

 

Considerando o tamanho da equipe, formada em sua grande maioria por colaboradores 

responsáveis pela execução das atividades da unidade, quais sejam o atendimento remoto de 

clientes e inserções nas mídias sociais, fazia-se necessário o engajamento e alinhamento de toda 

a equipe para gerar melhores experiências ao cliente. Dessa forma, com clientes mais satisfeitos, 

a organização aumentaria seu grau de fidelidade com eles, resultando na manutenção dos 

negócios já existentes, bem como na realização de novos negócios. 

 

Além disso, os funcionários e gerentes não tinham informações em tempo real sobre a produção 

realizada. Cabe destacar que, além dos indicadores de desempenho da unidade, cada 

funcionário e equipes são avaliados conforme a sua produtividade, considerando-se aí a 

quantidade de demandas, a qualidade na execução e a forma de atendimento ao cliente. Essas 

informações eram disponibilizadas em até dois dias depois da conclusão das demandas, o que 

dificultava a percepção de cada funcionário sobre a sua contribuição diária nos resultados da 

unidade.  

 

Diante desse desafio, a administração da unidade viu na gamificação um instrumento para 

promover o engajamento de seus funcionários e buscar aumentar seus indicadores de 

desempenho, com a geração de um ambiente leve e com bom clima. Além disso, o processo 

gamificado também serviu como uma ferramenta de gestão, na medida em que se registravam 

as quantidades de atividades concluídas por cada funcionário e equipes e a disponibilização 

dessas informações em tempo real. Tais registros facilitaram o mapeamento de necessidade de 

aprimoramento nas equipes e transparência nos reconhecimentos e premiações realizadas. 

 

O caso escolhido reflete as primeiras iniciativas de utilização da dinâmica de jogos em unidades 

internas nessa instituição financeira com a finalidade de engajamento e de instrumentos de 
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gestão. Tal estudo é de extrema importância, pois sua aplicabilidade poderá ser estendida para 

as demais unidades operacionais da instituição financeira estudada como forma de melhorar a 

sua performance. Como já dito, trata-se de um tema pouco estudado e sedimentado na literatura 

e ainda em estágio inicial de utilização pelas empresas quando a finalidade é moldar ou induzir 

comportamentos. Diferentemente das áreas de treinamento e de educação, em que os jogos são 

amplamente utilizados, dentro do ambiente corporativo e na área operacional, pouco se observa. 

 

3.2 Descrição do game 

 

A implantação da plataforma gamificada ocorreu em janeiro de 2016, e foi uma resposta para 

as preocupações dos gestores da unidade no que se referia à necessidade de uma ferramenta de 

gestão da produtividade dos funcionários e equipes, além da busca de um ambiente mais leve e 

divertido, considerando a qualidade das atividades ali desenvolvidas, tipicamente estressantes, 

repetitivas e estafantes. Dessa forma, os principais objetivos da adoção da gamificação foram a 

melhor gestão da produtividade dos funcionários e a disponibilização de um elemento lúdico 

que promovesse um melhor clima, estimulando e engajando os funcionários na realização de 

suas atividades.  

 

Todos os funcionários foram considerados público-alvo e convidados a participar do jogo. 

Conforme documentos analisados e informações obtidas a partir dos administradores da área, 

no início, houve dúvidas sobre se o desenvolvimento seria realizado por uma empresa 

contratada ou pela própria equipe. Foram ouvidas algumas start-ups e realizados benchmarks e 

estudos sobre o processo de criação do jogo. Entretanto, optou-se pelo desenvolvimento dentro 

da unidade, com a sua própria equipe de funcionários com conhecimentos em programação e 

jogos. Tal decisão pautou-se na necessidade de uma maior flexibilidade para a realização de 

adaptações que se fizessem necessárias, bem como todo o processo que envolve a contratação 

de serviços de terceiros dentro da instituição financeira. 

 

Assim, as definições e características do jogo foram elaboradas conjuntamente com 

representantes de todas as equipes da unidade de modo a chegarem nas melhores regras e na 

criação de afinidade e receptividade com a plataforma gamificada. Foram feitas sessões de 

brainstorm, utilizando a dinâmica do design thinking, estimulando a criatividade do grupo.  
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Como forma de implantar a dinâmica do jogo, que se baseou na produtividade dos funcionários, 

as atividades da unidade foram mapeadas e agrupadas de acordo com a sua complexidade de 

execução. Para cada uma delas, foram atribuídos valores que determinariam a quantidade de 

recompensa devida por sua concretização. O jogo foi desenvolvido com base num sistema 

anterior de informações gerenciais, transpondo para a plataforma gamificada as informações 

sobre a quantidade de atendimento e conclusão das demandas, medindo a produtividade de cada 

funcionário e sua equipe. 

 

Com isso, o objetivo do jogo é acumular moedas por meio de sua produtividade diária. Cada 

funcionário tem um avatar, exemplificado na Figura 5, que fica visível para todos dentro do 

ambiente do jogo, o dashboard, como mostra a Figura 6. Cada demanda e atendimento 

concluídos geram pontos, que se transformam em moedas, conforme a sua valoração 

previamente definida. Esses pontos permitem a aquisição de objetos virtuais e físicos dentro da 

loja virtual do jogo. Os objetos virtuais são utilizados para vestir o avatar, adquirir objetos e 

atividades de preferência, e os físicos são para utilização dos jogadores, sendo constituídos por 

canetas, bloco de anotações, caixas de som, entre outros. Um exemplo visual da loja virtual é 

apresentado na Figura 7. 

 

                                      

 

Figura 5. Exemplo de avatar e painel de pontuação 

Fonte: Tela do jogo em estudo. 
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Figura 6.  Exemplo de visualização dos avatares dos participantes 

Fonte: Tela do jogo em estudo. 

 

 

Figura 7.  Exemplo de uma das telas da loja virtual 

Fonte: Tela do jogo em estudo. 

 

O jogo, ainda, mostra em tempo real a produtividade de cada jogador, sendo necessário o 

atingimento de uma produtividade mínima diária para começar a ganhar moedas. Sumariamente, 

pode-se elencar as principais características dos jogos da seguinte forma:  
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a) cada atendimento efetuado concluído representa uma tarefa individual do funcionário, 

somando pontos e gerando moedas virtuais, conforme a regra de pontuação. Esta é 

diferenciada de acordo com a complexidade da tarefa e dos procedimentos envolvidos. 

A regra de pontuação foi definida anteriormente elencando-se as atividades 

desenvolvidas e atribuindo pontuação conforme a sua complexidade; 

b) a participação no jogo é voluntária, mas todas as atividades são pontuadas e registradas; 

c) além dos pontos conquistados com as atividades concluídas, os funcionários podem ser 

recompensados com pontos extras, troféus ou medalhas quando há superação dos 

desafios propostos ou das metas; 

d) outra forma de adquirir pontos é por meio de acertos dos questionários esporádicos (os 

chamados quizzes), em que os participantes escolhem as respostas, que julgam corretas, 

para as questões que são colocadas. Essas questões versam sobre conceitos e normativos 

das atividades da unidade ou sobre as estratégias da instituição e têm por objetivo  

multiplicar o conhecimento dos funcionários das equipes;  

e) cada funcionário tem um avatar, que pode ser caracterizado com roupas, acessórios e 

demais objetos, que são adquiridos na store com as moedas acumuladas em função da 

conclusão de atividades. Esses avatares podem ser visualizados por todos em uma das 

telas do jogo, no ambiente chamado plaza. Ao final do semestre, é realizada uma 

fotografia virtual de todos os avatares, divididos por equipes, que ficará arquivada no 

álbum de recordação virtual do game; 

f) os objetos são renovados e lançados temporariamente para incentivar e motivar as 

compras. Os funcionários são habilitados a sugerirem produtos para serem 

disponibilizados na loja, sendo que os itens mais interessantes são os mais caros. Além 

disso, são ofertados objetos de acordo com as épocas do ano, como Natal, Halloween, 

Carnaval e outras datas comemorativas.  

g) os funcionários também podem comprar objetos para presentear os seus colegas de jogo; 

h) as pontuações e apurações de performance são feitas diariamente. Entretanto, no final 

de cada semestre, os destaques do jogo, quais sejam aqueles que conquistaram mais 

pontos, compraram mais presentes ou itens, são reconhecidos e seus avatares, 

publicados em meios de comunicação interna da área; 

i) os pontos acumulados pelos funcionários são o seu score, sendo o seu demonstrativo de 

produtividade, que pode ser apurado por dia, mês, semestre ou ano; 
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j) as moedas são as recompensas obtidas com o atingimento dos pontos ou cumprimentos 

de algum desafio esporádico proposto pela administração da unidade. Elas são 

importantes, pois são o único meio pelo qual se consegue adquirir itens na loja; 

k) os gerentes também recebem pontos de acordo com a produtividade média de sua equipe. 

 

Todos os itens do jogo estão disponibilizados a todos no ambiente gamificado, promovendo a 

sua transparência, principalmente no que se refere às recompensas e ao fornecimento de 

feedback diário aos seus jogadores. Outra funcionalidade do jogo é a possibilidade de convidar 

funcionários que ainda não estão participando ou utilizando as suas moedas para que comecem 

a utilizar ou a jogar. Com isso, serão geradas recompensas para quem indicou. Além disso, 

podem ser feitos desafios de uma equipe a outra, promovendo uma interação entre os jogadores 

e gerando um maior número de recompensas. O jogo ainda possui um álbum de recordações, 

onde é possível registrar foto das maiores conquistas nos períodos, podendo ser visualizado por 

todos os funcionários. 

 

O Quadro 5 mostra os elementos do jogo e sua descrição. A definição das mecânicas do jogo, 

a criação das figuras e dos objetos e a forma de apuração de pontos e recompensa foram feitas 

de tal maneira que fossem atendidos os principais requisitos da gamificação e que estivessem 

em consonância com o perfil dos funcionários da unidade. Além disso, primou-se por uma 

interface amigável e divertida que atraísse a atenção e interesse de todos pela ferramenta. 

 

 

    

 Item Descrição   

 

Perfil 
Avatar que será caracterizado pelo próprio jogador, podendo ser 

escolhidos as suas características físicas, nome e vestimentas. 
 

 

Moedas 
Representação da recompensa e conquistadas de acordo com a 

produtividade diária. 
 

 

Pontuação 
Representação da produtividade e participações em desafios 

temporários transcritos em pontos, acumulados mensalmente.  
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Barra de energia 

Representa a produtividade diária, devendo ser atingido o nível 

mínimo de 100%. Atingindo percentuais superiores, a barra muda 

de cor para prata e dourado. 

 

 

Conquistas 

São adquiridas após a conclusão de algum desafio temporário. Os 

troféus podem ser acumulados e disponibilizados junto ao perfil 

na plaza. 

 

 

Plaza 

Lugar onde são visualizados todos os avatares dos jogadores, 

com suas características e vestimentas, objetos adquiridos e 

conquistas realizadas. A visão pode ser feita por equipe, sendo 

mostrados os pontos e conquistas da equipe como um todo. 

 

 

Store 

É o ambiente de compras, onde é possível adquirir objetos com as 

moedas conquistadas. Periodicamente, são disponibilizados 

novos itens e retirados os antigos, a fim de gerar o interesse de 

compra pelos jogadores. 

 

 

Níveis 
Existem 99 níveis que são atingidos conforme a pontuação 

acumulada dentro do semestre. 
 

    
Quadro 5. Funcionalidades do jogo 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como forma de envolver todos os funcionários e identificar as suas necessidades e sugestões 

de melhoria do jogo, foi criado um comitê de ativação do jogo, com um representante de cada 

equipe da unidade, cuja função é desenvolver estratégias e ações para seu aprimoramento, 

aumentando, assim, o engajamento dos funcionários. Quanto ao número total de participantes, 

a administração da unidade informou que, atualmente, 75% do quadro total, que corresponde a 

365 funcionários, participam ativamente do jogo. 

 

No que se refere à forma de implantação do jogo, inicialmente, foi realizado um piloto em duas 

equipes para testar as suas funcionalidades, bem como as regras estabelecidas. A partir da 

validação desse piloto, o jogo foi sendo disseminado paras as demais equipes de maneira 

escalonada e de acordo com o cronograma estabelecido pelos gestores da unidade.  

 

O cronograma de implantação estabeleceu o início e validação do piloto no mês de dezembro 

de 2015. Na sequência e após validação do piloto, houve a implantação do jogo em 27 equipes 

no decorrer do mês de janeiro de 2016. Ficaram de fora duas equipes, responsáveis pelo 

atendimento e soluções de reclamações recebidas por meio de sites como o “Reclame aqui” e 
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"Consumidor.gov", que entraram no jogo apenas em janeiro de 2017. Previamente à 

implantação do jogo, foi realizado treinamento com todos os participantes, com duração de uma 

hora, quando foram explicados o seu objetivo, suas regras e suas funcionalidades.  

 

3.3 Abordagem de pesquisa 

  

Para este trabalho, foi utilizado o método de estudo de caso por meio de uma pesquisa 

qualitativa de natureza exploratória. O estudo de caso tem por finalidade examinar 

acontecimentos contemporâneos sobre os quais o pesquisador tem pouco ou nenhum controle. 

Busca-se esclarecer os motivos pelos quais as decisões foram tomadas, sua forma de 

implantação e quais os impactos resultantes, sem manipulação de comportamentos relevantes 

(YIN, 2015). 

 

Segundo Creswell (2010, p. 38), os estudos de caso “são uma estratégia de investigação em que 

o pesquisador explora profundamente um programa, um evento, uma atividade, um processo, 

um ou mais indivíduos”. São utilizados dados, obtidos por meio de documentos, pesquisas, 

entrevistas, que, analisados, mostram evidências e resultados obtidos (YIN, 2015).  

 

Os estudos de caso buscam entender as dinâmicas presentes em determinadas situações ou 

manifestações. A pesquisa pode envolver um único ou vários casos e diversos níveis de análise. 

Eles envolvem coleta de dados como arquivos, entrevistas, questionários e observações e 

podem ser utilizados métodos qualitativos, quantitativos ou ambos, e objetivam descrever um 

fenômeno, testar uma teoria ou gerar uma teoria (YIN, 2015).  

 

Pode-se considerar, de maneira simplificada, as fases do processo de pesquisa por meio de 

estudos de caso descritos no Quadro 6 (EISENHARDT, 1989). Os estudos de caso são 

adequados para responder a questões do tipo “como” e por quê”, pois têm natureza explicativa 

e buscam entender a incidência de um fenômeno não controlado (YIN, 2015). 

 

As pesquisas qualitativas caracterizam-se pela coleta de dados e sua respectiva análise. 

Caracterizam-se, pois, pela descrição e interpretação dos dados obtidos de determinados fatos 

ou situações. Por meio delas, os pesquisadores utilizam sua experiência para chegar a 

evidências com base no que enxergam, escutam e entendem (CRESWELL, 2010). 
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 Etapa Atividade  

 Inicial Definir a pergunta de pesquisa  

 Seleção de casos 

Delimitar a área de pesquisa e estudo, e o objeto a 

ser observado/analisado  

 

Definição de métodos e 

instrumentos de pesquisa 

Definir a utilização de métodos qualitativos, 

quantitativos ou ambos e quais instrumentos de 

coletas de dados serão utilizados  

 Análise de campo 

Buscar os dados para análise, inclusive por meio de 

anotações e métodos de pesquisa flexíveis  

 Análise dos dados 

Analisar os dados coletados para chegar a 

evidências, criar hipóteses e fortalecer as impressões 

iniciais  

 Análise da literatura Comparar as análises com o levantamento teórico  

 Conclusão Análises finais da pesquisa  
    

Quadro 6. Processos de pesquisas baseadas em estudos de caso 

Fonte: EISENHARDT, 1989. 

 

Optou-se por estudo de caso único por se entender que o caso escolhido é representativo, 

buscando-se analisar e levantar as circunstâncias, situações e implicações de fatos do dia a dia 

(YIN, 2015). A importância do caso escolhido deve-se ao número de pessoas atingidas pelo uso 

da gamificação e ao fato de ser uma das primeiras iniciativas com o uso dessa ferramenta dentro 

da instituição financeira analisada. Além disso, objetivou-se entender os processos e atividades 

gamificadas dentro de uma organização, sem o intuito de se levantarem hipóteses ou criarem 

generalizações. 

                   

3.4 Protocolo de estudo de caso 

 

Os protocolos de estudo de caso têm como objetivo orientar o pesquisador na coleta de dados, 

bem como dar confiabilidade à pesquisa (YIN, 2015). Para o presente trabalho, foram adotados 

os seguintes itens de coleta de dados como protocolo de pesquisa: 

a) visão geral do caso, por meio de documentos institucionais, como boletins informativos, 

instruções normativas, projeto para inscrição no prêmio obtido pela unidade, manual de 

regulamento do jogo e questionários, respondidos a distância ou de maneira presencial; 

b) desenvolvimento de questionários semiestruturados (Apêndices A, B e C) utilizados 

para realização dos depoimentos e busca de dados para resposta à pergunta de pesquisa; 

e 
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c) participação da autora, ainda que de maneira limitada, na plataforma gamificada, objeto 

de análise do presente trabalho. 

 

3.5 Fonte das evidências 

 

A presente pesquisa utilizou-se das seguintes fontes, seguindo as práticas sugeridas por Yin 

(2015), como forma de buscar evidências e entender o caso estudado: 

 

a) documentação: foram utilizados os dados e registros de implantação do jogo, bem como 

a análise de documentos administrativos que registraram os principais aspectos da 

ferramenta, seus objetivos e resultados. Foram observados, também, os depoimentos e 

incursões sobre a utilização da ferramenta em material de comunicação interna. Cabe 

destacar que a utilização de documentos é uma fonte bastante importante na análise de 

um estudo de caso, pois pode corroborar ou refutar uma evidência levantada; 

b) questionários e entrevistas: utilização de questionários para buscar os motivos, a forma 

e os resultados obtidos com a implantação do jogo na unidade;  

c) observação direta, por meio da utilização e visualização do jogo. Foi possível navegar 

e interagir no jogo, analisando os comportamentos e a dinâmica do jogo, bem como sua 

interface e dashboard.  

 

A coleta de dados na pesquisa qualitativa pressupõe a escolha intencional de pessoas ou locais 

que auxiliarão o pesquisador na busca de dados para a resposta à sua pergunta de pesquisa. Isso 

não implica a seleção de um número grande de pessoas. O importante é que sejam delimitados 

quatro aspectos: o local (espaço físico onde se realizará a pesquisa), os atores (as pessoas que 

serão observadas ou entrevistadas), os eventos (as situações ou objetos-alvo da 

observação/análise) e o processo (de que forma os eventos acontecem no local pesquisado) 

(CRESWELL, 2010). 

 

Considerando os aspectos acima, destaca-se que o presente trabalho atentou para tais 

características de levantamento de dados na pesquisa qualitativa, conforme descrito a seguir: 

 

a) local: de acordo com o descrito nas seções anteriores, o local da pesquisa foi a unidade 

interna de uma instituição financeira, responsável pelo serviço de atendimento ao 

consumidor; 
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b) atores: observação dos funcionários atuantes no jogo e análise dos seus depoimentos e 

de gerentes de diferentes níveis e responsabilidades; 

c) eventos: forma de participação no jogo e as funcionalidades usadas; e 

d) processo: maneira como os funcionários se comportam ao utilizar um ambiente 

gamificado e quais os impactos resultantes disso. 

 

No que se refere aos questionários e entrevistas, apesar de serem um meio eficiente para se 

coletarem dados e impressões, há que se ter o cuidado para não se chegar a conclusões 

tendenciosas ou enviesadas (EISENHARDT; GRAEBNER, 2007). Para tanto, o presente 

trabalho realizou a coleta das percepções dos funcionários conforme descrito no Quadro 7. 

 

      

 

Procedimento 
Quantidade 

realizada 
Cargos envolvidos 

Roteiro 

utilizado  

 

Entrevistas individuais 4 1º, 2º e 3º níveis 

gerenciais 
Apêndice A 

 

 

Questionários individuais   3 
2º, 3º e 4º níveis 

gerenciais 

Apêndices A e 

B  

 

Entrevistas presenciais com 6 

grupos focais, com participação 

média de 9 funcionários por grupo  

54 
Nível operacional e 

de execução 
Apêndice C 

 
      
Quadro 7. Descrição do procedimento de entrevistas 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As entrevistas e questionários direcionados para os funcionários de nível gerencial buscaram 

compreender os motivos e razões para a implantação do processo gamificado, a forma como se 

deu essa implantação e os principais resultados e impactos gerados. Visavam, também, verificar 

se os principais elementos de jogo e condições básicas para a aplicação da gamificação, 

descritos no referencial teórico, foram atendidos. A escolha dos gerentes deu-se de maneira 

aleatória e voluntária, com a indicação de nomes pela administração da unidade.  

 

No que se refere aos grupos focais, as entrevistas buscaram levantar as percepções dos 

funcionários de níveis operacionais, que são o público-alvo direto da ferramenta, já que são eles 

que realizam as atividades e os atendimentos aos clientes. Foram ouvidos funcionários, 

aderentes do jogo ou não, misturados aleatoriamente nos grupos focais e que se voluntariaram 

a participar do processo. Não houve a separação dos funcionários entre os que participavam e 
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os que não participavam do jogo, pois a intenção foi, também, promover a discussão entre 

percepções diferentes como forma de enriquecer os dados a serem obtidos. Aqui, a intenção foi 

verificar os impactos causados pela utilização da gamificação no seu dia a dia e os motivos de 

não participação no jogo. 

 

Cabe destacar que não houve um levantamento demográfico dos funcionários da unidade 

analisada e nem dos entrevistados nos grupos focais, uma vez que o foco principal era entender 

quais os efeitos que a gamificação provocava nesse público, independente de idade e gênero. 

No entanto, pode-se afirmar que a grande maioria desse grupo era de pessoas com idade entre 

25 a 45 anos, com distribuição praticamente igualitária entre homens e mulheres. Havia um 

pequeno percentual, em torno de 5%, de pessoas com mais de 45 anos. 

 

3.6 Análise dos dados 

 

Para se chegar nos resultados, descritos no capítulo seguinte, foram feitas análises, 

primeiramente, dos documentos e números estatísticos apresentados pela unidade, buscando 

compreender o seu significado e contribuição no processo de gamificação em estudo. Na 

sequência, foram feitas transcrições das entrevistas individuais e dos grupos focais para uma 

melhor compreensão do fenômeno da gamificação dentro da unidade analisada. A partir daí, 

foram destacados os principais pontos transcritos dos depoimentos, agrupando-os de acordo 

com os temas definidos, quais sejam as razões para implantação, objetivos e principais efeitos 

da gamificação, dificuldades encontradas e demais percepções consideradas relevantes para o 

estudo. Além disso, foram inseridas as respostas dos questionários a esses grupamentos. 

 

Com esses dados agrupados, e explorado profundamente todo o material apresentado, foi 

possível realizar interpretações sobre o fenômeno da gamificação e seus impactos no ambiente 

analisado, realizando conexões com os conceitos da literatura levantada no referencial teórico 

deste trabalho. Cabe destacar que as percepções obtidas pela autora na participação simulada 

do jogo também contribuíram para embasar essas interpretações. Com isso, foi possível levantar 

evidências sobre o processo da gamificação e seus impactos no engajamento das pessoas da 

unidade analisada, sendo elas apresentadas no capítulo de discussão. 
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4 RESULTADOS 

 

Neste capítulo, são demonstrados os resultados obtidos com a coleta de dados. Primeiramente, 

são apresentados dados quantitativos apresentados pelos gestores da unidade analisada e dos 

números de transações realizadas no jogo. Na sequência, descrevem-se as percepções obtidas 

com as entrevistas e questionários.  

 

4.1 Resultados quantitativos 

 

Os resultados quantitativos elencados nesta seção foram apresentados pela unidade analisada 

quando do comparativo entre os anos de 2015 e 2016. Cabe destacar que o jogo foi implantado 

em janeiro de 2016, portanto os dados apresentados foram atribuídos, também, como 

consequência da implantação da gamificação. Entretanto, outros fatores e iniciativas adotados 

pela unidade contribuíram para tais resultados. Assim, um ponto crítico em relação a esse 

resultado é o fato de não ser possível a distinção e separação do percentual referente ao impacto 

causado pela gamificação de maneira isolada e, portanto, verificar os reais impactos por ela 

causados. 

 

Apesar de não serem números decorrentes unicamente do processo gamificado, faz-se 

interessante destacá-los, já que um percentual desse resultado foi a ele atribuído. Assim, pode-

se dizer que a gamificação contribuiu, nesse período, para uma elevação dos percentuais de 

atingimento dos indicadores de desempenho da unidade. Seguem os resultados apresentados: 

 

a) aumento na demanda total em 44% e da produtividade média dos funcionários em 50%: 

a percepção da administração é de que a gamificação ajudou no aumento da 

produtividade dos seus funcionários, haja vista que lhes permitiu terem o conhecimento 

de sua produção diária em tempo real, além do elemento lúdico do jogo em si. Entretanto, 

foi pontuado que o aumento da produtividade é decorrente, também, do aumento do 

número de demandas, que variam conforme os períodos, tendo uma certa oscilação e 

flutuação, principalmente em se tratando de demandas de reclamações e cancelamentos. 

Como existe simultaneamente o indicador do tempo máximo de atendimento das 

demandas, é quase certo que isso foi outro fator que interferiu nessa elevação. Cabe 

destacar que a produtividade aqui mencionada se refere à quantidade de demandas e 

atendimentos concluídos pelos funcionários em períodos determinados; 
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b) melhora de 15,5% no índice de absenteísmo: o absenteísmo aqui é entendido como as 

licenças-saúde, faltas não abonadas e licenças. Por ser uma atividade extremamente 

estressante (atendimento ao cliente, principalmente no que se refere a reclamações), a 

gamificação promoveu uma situação lúdica, tornando o ambiente mais leve. Entretanto, 

mais uma vez, outras ações relacionadas à melhoria do clima organizacional da unidade, 

tais como eventos de integração, principalmente em datas comemorativas e final de ano,  

reconhecimentos individuais em canais de comunicação interno e ginástica laboral,  

também podem ter interferido nessa avaliação. Segundo informado pelos gestores, não 

há nenhuma dessas ações que tenha um maior destaque; e  

 

c) aumento de 6% na nota de satisfação dos clientes, referente à avaliação do atendimento 

prestado: esse índice reflete a satisfação dos clientes em relação ao atendimento prestado. 

Como dito anteriormente, também não é possível auferir qual a participação da 

gamificação nesse percentual. Um ponto de atenção refere-se ao pequeno percentual 

observado. Uma justificativa para isso pode ser o fato de que a unidade apresentava 

índices próximos a 85% de satisfação, portanto sem muita margem para elevação. 

 

Outros dados quantitativos observados foram os números de transações virtuais realizadas no 

jogo, como a quantidade de moedas gastas, itens comprados, número de conquistas obtidas e 

as maiores pontuações individuais. É possível relacionar esses dados com o nível de utilização 

da ferramenta pelos funcionários, podendo ser um indicador de engajamento, já que quanto 

maior a produtividade, maior o número de moedas ganhas e maior o número de transações 

realizadas nas lojas. Conforme levantamento feito pela administração da unidade, 75% do total 

dos funcionários de nível operacional participam do jogo em suas atividades diárias. Isso, em 

termos absolutos, representa a quantidade de 328 participantes, o que é considerado uma 

participação expressiva. 

 

Segundo apurado nos depoimentos, a não participação no jogo deve-se a uma série de motivos. 

Basicamente, foram levantadas as questões da atratividade das funcionalidades e das 

recompensas, tempo e falta de interesse nesse tipo de ferramenta. No que se refere à atratividade 

do jogo, o principal motivo reside nos seus objetivos. Esses funcionários não veem qualquer 

sentido em adquirir moedas para comprar itens virtuais e caracterizar o seu avatar. Julgam o 

jogo bem infantil. Além disso, a recompensa virtual não é algo que compense o esforço para 
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produzir mais e, assim, obter mais moedas. Outra razão apontada para a não participação é a 

ausência de tempo para participar da parte lúdica do jogo. Ou seja, a realização das demandas 

para cumprimento de meta exige muito tempo, que não pode ser desperdiçado brincando dentro 

do ambiente gamificado. E, por fim, uma minoria alegou não ter o mínimo interesse por jogos, 

muito menos em aprender o que foi disponibilizado em seu ambiente de trabalho. 

 

Apesar do número expressivo de participantes e das transações ocorridas dentro do jogo, 

verifica-se uma redução na quantidade de moedas gastas, se comparados os anos de 2016 e 

2017. Em 2016, foram gastas 6.045.410 moedas, enquanto em 2017 foram gastas 4.634.495. 

Tal situação deve ser um ponto de atenção que merece ser mais bem observado e analisado pela 

administração da unidade. Uma das hipóteses para a ocorrência dessa redução pode ser o 

desinteresse pelo jogo, cujo fenômeno deve ser compreendido para se tomarem as melhores 

decisões em relação a essa ferramenta.  

 

4.2 Entrevistas e questionários 

 

Por meio das entrevistas, foi possível compreender os principais aspectos da forma de 

implantação e condução do jogo. As questões elaboradas e direcionadas para os gestores 

(Apêndices A e B) visaram levantar três pontos necessários para a análise da gamificação do 

presente estudo de caso, quer sejam as razões, forma de implantação e efeitos atingidos. 

Conjuntamente, as entrevistas com os grupos focais visaram levantar a percepção dos 

funcionários do nível operacional sobre o jogo, já que eles são a maioria do público-alvo. 

 

4.2.1 Razões para implantação 

 

Em linhas gerais, os depoimentos e questionários respondidos pelos gerentes, os responsáveis 

pela implantação, demonstraram que o principal objetivo com a implantação do jogo foi 

desenvolver uma ferramenta de gestão de produtividade e promover o engajamento das equipes 

por meio da disponibilização de um ambiente lúdico e divertido, que conferisse mais leveza na 

realização das demandas pelos funcionários. Com isso, entendeu-se que os funcionários 

ficariam mais engajados em concluírem suas atividades, de maneira mais eficiente e criativa. O 

Quadro 8 abaixo resume as principais percepções obtidas com os funcionários de nível 

gerencial. 
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 Principais objetivos 

 

 − Aumento do engajamento dos funcionários;  

 − Aumento da produtividade e gerenciamento em tempo real das atividades das equipes; e  

 − Alcançar o maior número de pessoas possível.  
   

Quadro 8. Principais objetivos 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De modo a exemplificar as razões de implantação da gamificação apontadas pelos funcionários 

de nível gerencial, segue transcrição de dois dos depoimentos: 

 

Com o objetivo de motivar os colaboradores a acessarem mais vezes 

os aplicativos, optou-se por criar um game que tivesse a pontuação 

vinculada às ações dos funcionários. Assim, eles veriam de forma 

mais clara a sua produtividade, suas conquistas e suas 

avaliações/feedback. Dessa forma, a gamificação foi utilizada como 

uma estratégia motivacional, criando um ambiente virtual e 

vinculando a ele os dados de seu sistema gerencial. Além de ser uma 

ferramenta de gestão, o jogo estimula o engajamento dos funcionários, 

para que continuem a proporcionar as melhores experiências de 

contato com os clientes, com empatia e humanização. (Gerente). 

 

O game surgiu com a necessidade de acompanhar a produtividade on-

line das equipes [...]. Foi escolhida uma plataforma de game para se ter 

um ambiente mais leve e aumento da produtividade, já que com o game 

você ganha moedas virtuais. (Gerente). 

 

É interessante destacar que, entre os funcionários de nível gerencial, existe um alinhamento 

sobre os principais motivos que levaram à implantação do jogo. Entretanto, entre os 

funcionários de nível operacional, existe uma divergência e até desconhecimento sobre esse 

aspecto. Dos depoimentos obtidos, 15% dos entrevistados nos grupos focais afirmam que o 

jogo foi implantado para controle do desempenho dos funcionários de uma forma negativa, 

sendo uma maneira de monitorá-los para realizar cobranças diárias, pressionando-os a 

realizarem mais demandas. Ou seja, foi criada a ferramenta para deixar claro quem está 

produzindo, quem não está e quem está deixando de trabalhar uma vez atingida a produtividade 

mínima exigida. Seguem dois depoimentos que refletem esse entendimento: 

 

Quando surgiu, eu vi que era uma forma de rankeamento mesmo.    

(Assistente). 
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O jogo é uma forma de cobrar produção. (Assistente). 

 

Adicionalmente, a participação no jogo pelos funcionários também objetivou estimular uma 

maior integração entre os funcionários e o compartilhamento de conhecimento e atualização 

dos procedimentos internos. Ao se detectar uma necessidade de aprimoramento de 

conhecimento técnico ou o lançamento de uma campanha estratégica, são lançados pequenos 

questionários (quizzes) com questões de múltiplas escolhas para testar o conhecimento dos 

jogadores, com direito a ganho de moedas a cada resposta acertada corretamente. 

 

4.2.2 Forma de implantação e realização 

 

A gamificação foi concebida como uma nova forma de interação entre os funcionários, 

aumentando a integração entre eles e auxiliando na superação dos desafios diários. Isso porque 

ela lhes propicia saber efetivamente qual a sua produtividade diária de maneira clara e 

transparente. Entretanto, para se chegar até a sua implantação, foram feitas diversas ações, tais 

como workshops com funcionários de perfis diferenciados, conversas com start-ups e empresas 

que já tinham experiência com ambiente gamificado. 

 

Conforme descrito em seções anteriores, a ferramenta foi desenvolvida na própria unidade. A 

ideia de utilizar a gamificação foi concebida após os administradores da unidade buscarem 

novas alternativas para gerenciar a produtividade e trazer um elemento lúdico ao ambiente da 

unidade, que fizesse com as atividades fossem realizadas de forma mais prazerosa pelas equipes. 

No início, houve alguma resistência por parte de alguns funcionários, e até pressão por órgãos 

sindicais, em função de disponibilização, dentro da ferramenta, de relação com as informações 

de produtividade de cada funcionário, a qual teve que ser retirada para se evitarem maiores 

conflitos internos. Outro ponto de dificuldade deveu-se a questões tecnológicas e de 

programação, já que os recursos, principalmente técnicos, eram escassos e com pouca 

experiência nesse tipo de programação. Foram necessários diversos estudos para se chegar à 

versão final, que foi implantada em 2016. 

 

A cada ciclo de jogo, são disponibilizadas novas funcionalidades que visam atender às 

sugestões de melhorias feitas pelos funcionários e garantir a atratividade do jogo. De uma forma 

sintética, as principais ações referentes à implantação da ferramenta se encontram descritas no 

Quadro 9. 
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 Implantação e manutenção da ferramenta 
 

 − Realizados trabalhos de benchmark para o desenvolvimento da ferramenta;  

 

− Realização de workshops com representantes de cada equipe para apresentar a concepção 

do jogo;  

 

− Mapeamento dos atendimentos realizados e estabelecimento de pontuação conforme a 

complexidade;  

 

− Divulgação e comunicação realizada por meio de boletins internos, treinamentos e 

banners; e  

 − Ações de incentivo, por meio de lançamento de novos produtos, desafios e quizzes.  
   

Quadro 9. Implantação e manutenção da ferramenta 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Outro ponto importante foi a decisão dos gestores de não exigirem a obrigatoriedade do uso da 

ferramenta. A única exigência aos funcionários é a entrega de sua produtividade mínima exigida 

com qualidade. A ferramenta seria uma forma de auxiliar essa entrega e propiciar uma 

experiência lúdica, daí a importância de sua utilização. Cabe destacar que todos os funcionários 

são medidos, independentemente de jogarem ou não. 

 

Como forma de se exemplificar essa implantação, segue transcrição de depoimento de um dos 

gerentes responsáveis: 

 

Em linhas gerais, as pessoas têm resistência à inovação, mas ao mesmo 

tempo são curiosas [...] estavam todas muito ansiosas para ver como 

seria. Outra decisão que a gente tomou no início é que não vou obrigar 

também [...] Essa coisa de não obrigar a entrar no game foi também um 

ponto bem bacana. [...] Disponibilizei lá dentro informação que eu sabia 

que ia interessar e deixei a pessoa ir lá dá uma olhada, se familiarizar e 

até perder o medo de nunca aprender a mexer. (Gerente). 

 

Apesar de ter sido realizado um trabalho grande de comunicação do game, por meio de 

divulgação pelos gestores, envio de boletins e informativos, foram relatadas, por alguns 

funcionários (aproximadamente 10% do público entrevistado), a falta de clareza nas regras de 

funcionamento do jogo e a pouca divulgação de elementos novos inseridos na plataforma. 

Trata-se de um ponto de alerta no que concerne à multiplicação da informação. 
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4.2.3 Principais efeitos da realização 

 

Resumidamente, as percepções com as respostas obtidas são positivas. A totalidade dos 

gerentes entende que a plataforma veio auxiliar na gestão de produtividade de sua equipe, 

auxiliando no engajamento de seus funcionários, apesar de existirem alguns pontos de 

dificuldade a serem discutidos posteriormente. 

 

Nos depoimentos dos funcionários de nível operacional, apurou-se que um percentual de 25% 

dos entrevistados não tem uma avaliação positiva da ferramenta e não a utiliza. Os demais 

entendem que a ferramenta é funcional, sendo que alguns deles elencaram alguns pontos que 

poderiam melhorar e gerar maior adesão ao uso do jogo.  

 

Em linhas gerais, as percepções positivas referem-se à facilidade com que se consegue apurar, 

em tempo real, a produtividade diária, a possibilidade de superação das metas diárias, o caráter 

lúdico, as recompensas, principalmente materializadas pelos itens físicos, a possibilidade de ser 

o maior acumulador de moedas e a funcionalidade de “brincar” com o seu avatar e os itens 

virtuais adquiridos na loja do jogo. O Quadro 10 mostra de uma forma sintética esses resultados. 

 

 

 

    

 
Principais impactos/resultados 

 

 − Maior interação entre os funcionários;  

 − Acompanhamento gerencial da produtividade em tempo real;  

 

− Aceitação da ferramenta pela grande maioria dos funcionários, com pouca resistência na 

utilização;  

 − Ambiente de trabalho mais leve, sem comprometimento da qualidade e produtividade;  

 − Maior engajamento dos funcionários e melhoria do clima organizacional;  

 − Feedbacks interativos;  

 

− Aceitação e utilização por pessoas de meia-idade, desconstruindo o modelo mental de 

que apenas os jovens se interessariam por jogos;  

 − Percepção de que o trabalho pode ser divertido; e  

 − Busca de melhores resultados e aumento da motivação.  
     

Quadro 10. Principais impactos/resultados 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A seguir, alguns depoimentos que exemplificam esses resultados colhidos nos depoimentos 

com os funcionários de nível operacional: 
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Estou gostando muito da nova forma de registro de atendimento. Além 

de ser dinâmica, fornecendo dados de desempenho a todo momento, a 

ferramenta é lúdica. Isso nos motiva a alcançar as metas diárias, 

conquistar nossas recompensas para, cada vez mais, acumular moedas 

e fazer o que as mulheres mais gostam: "compras" na Sac$tore! 

(Assistente). 

 

O jogo facilitou bastante e já dá um up para fazer a sua meta e ganhar 

mais moedas para adquirir os itens. Vou tentar juntar o máximo de 

moeda possível para comprar aquele item (físico). (Assistente). 

 

A gamificação veio para tornar o nosso dia a dia mais divertido. É 

incrível a quantidade de itens disponíveis na Sac$tore!!! Podemos 

customizar nosso avatar do jeito que a gente quiser, em um ambiente 

com design muito bonito. Tudo isso aliado à capacidade de acompanhar 

sua produção em tempo real através de uma barra de energia que muda 

de cor quando a meta é batida. Mais uma ferramenta que veio para 

melhorar o nosso ambiente de trabalho e produtividade. (Assistente). 

 

Eu gosto. Eu acho que me motiva, pois ele permite quantificar o 

trabalho. Gosto muito da parte social que ele permite. (Assistente). 

 

Nos depoimentos, também, foi possível obter algumas críticas e feedbacks de aprimoramento 

sobre o jogo. Basicamente, foram levantados os seguintes pontos negativos sobre o processo: 

ausência de competição visível entre os jogadores e quadros comparativos de pontuação entre 

os jogadores, falta de atratividade das recompensas, principalmente as virtuais, e 

incompatibilidade do ambiente do SAC com a utilização do jogo, em função da ausência de 

tempo para participar das funcionalidades existentes no jogo. Os depoimentos abaixo 

demonstram esses pontos: 

 

Ele não é interessante porque a gente vive de meta e não temos tempo 

de jogar. Ele não tem início e não tem fim. (Assistente). 

 

O jogo não vê a fila (de demandas) como um todo, e que está correndo 

e precisa de tratamento porque não tem incentivo nenhum para acima 

de 100% ter algum tipo de recompensa. (Assistente). 

 

Se você quer que todo mundo participe e que dispute alguma coisa e 

queira produzir mais, você tem que oferecer algo em troca que seja 

alguma coisa que a pessoa tenha desejo. (Assistente). 

 

Outra questão levantada pelos gerentes sobre um ponto negativo do jogo foi o fato de que a 

produtividade pode ser manipulada. A partir do momento em que a produção passou a ser 
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disponibilizada para cada funcionário, em tempo real, existe uma minoria que usa tal 

informação para parar de produzir toda vez que é atingida a quantidade mínima de atendimentos 

definidos. Segundo a percepção dos gerentes, essa minoria representa um percentual de 10% 

do quadro de nível operacional.  

 

Outro aspecto mencionado nas entrevistas refere-se à idade dos participantes. Foi mencionado 

que o jogo somente é atrativo para os mais jovens, e que os funcionários com mais idade não 

têm paciência nem habilidade para aprender e participar das funcionalidades e mecânicas do 

jogo. Entretanto, nas entrevistas, presenciou-se a participação de usuários com mais idade 

participando ativamente do jogo, inclusive sugerindo melhorias e novas iniciativas.  
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5 DISCUSSÃO  

Neste capítulo, são discutidos e analisados os dados decorrentes da coleta de dados da pesquisa, 

consistentes no exame e nas evidências percebidas a partir da observação e dos depoimentos 

recebidos. Aliaram-se à teoria existente e pesquisada os fenômenos ocorridos na prática com a 

utilização da gamificação. Com isso, chegou-se a três evidências finais que se pretendeu 

elucidar com a pesquisa. A primeira foi a aderência do jogo aos conceitos teóricos. A segunda 

se referiu aos motivos pelos quais a gamificação promovia ou dificultava o engajamento dos 

jogadores. Por fim, a terceira se preocupa com as fragilidades do jogo que podem impactar 

negativamente no engajamento. 

 

5.1 Modelo de gamificação adotado pela instituição financeira estudada atende de modo 

coerente os requisitos preconizados pela teoria 

 

De modo geral, a gamificação analisada no presente estudo de caso está parcialmente adequada 

do ponto de vista técnico. Desde a tomada da decisão até a sua efetiva implantação, percebe-se 

um cuidado constante por parte da administração da unidade em preservar as principais 

características do jogo. Realizaram-se benchmarks, estudos sobre o assunto e a busca da 

participação efetiva de representantes de todas as equipes para o seu desenvolvimento. O 

resultado apresentado, até o presente momento, é satisfatório. Entretanto, há a necessidade de 

alguns ajustes para consolidação e maior utilização da ferramenta, haja vista as ponderações 

surgidas nas entrevistas e nos questionários. 

 

Um ponto a ser avaliado com atenção refere-se aos perfis dos funcionários e ao alinhamento de 

expectativas destes com a dinâmica do jogo, verificando-se uma situação-problema. 

Considerando-se a classificação dos jogadores com base na Figura 1, foi facilmente detectado 

que o jogo atendia bem aos funcionários com perfis voltados para a orientação individual e para 

os chamados sociais. Para os primeiros, a própria essência do jogo permite que eles tenham 

conhecimento de sua produtividade e atinjam a sua meta diária, inclusive superando-a. Quanto 

aos segundos, as formas de interações do jogo, principalmente no que se refere a envio de 

presentes aos amigos e disponibilização do seus avatares na plaza, garantem o caráter social 

pretendido. 
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A grande questão refere-se aos jogadores classificados como agressivos, que são competitivos 

por natureza. Para eles, há uma falta de elementos e funcionalidades que estimulem uma 

competição e comparação de desempenhos dentro do jogo. O simples fato de adquirir moedas 

e realizar compras para seu avatar não é suficiente, pois não há a disponibilização de um 

rankeamento com as pontuações de todos os funcionários, afetando, assim, o seu desejo pleno 

de jogar. 

  

Em relação a essa situação, percebeu-se que os gerentes esbarraram em uma questão legal 

imposta pelos órgãos sindicais em acordo coletivo da categoria, que é a proibição de divulgação 

de listas de produtividade individual, prejudicando, assim, o caráter de competição entre os 

jogadores. Entretanto, ciente dessa questão e como forma de minimizar essa situação, nesse 

semestre, a unidade lançou uma funcionalidade que permite às equipes disputarem entre si para 

ver qual delas obtém a maior pontuação e, consequentemente, a maior produtividade. Não se 

tem como avaliar essa iniciativa, pois ela foi recentemente implantada. 

 

Quanto aos princípios do jogo, expressos por seus mecanismos, dinâmicas e emoções, 

percebeu-se o seu atendimento, já que o jogo possui regras claras, objetivos definidos e 

interações cooperativas. Há ainda o estímulo no comportamento de realizar as demandas para 

o atingimento de sua produtividade mínima ou a sua superação. Além disso, a gamificação 

estudada apresenta todos os elementos essenciais, haja vista o Quadro 1 e a Figura 2. 

Aparentemente, esses elementos facilitam a navegação pelo jogo e despertam o interesse dos 

funcionários para participarem da experiência de jogar e atingir resultados. 

 

As condições como o feedback, metas e voluntariedade também estão presentes na gamificação. 

Entretanto, há que se fazer uma ressalva quanto à voluntariedade. Mesmo com todos os esforços 

da administração da unidade em divulgar o caráter não obrigatório da participação do jogo, 

verificou-se nos depoimentos que alguns funcionários entendem serem obrigados a participar, 

pois, caso contrário, se caracterizaria o seu desinteresse por suas atividades. Esse é um aspecto 

crítico dentro da dinâmica da gamificação. Caso não se tome esse cuidado e o jogo seja 

percebido como obrigatório, perdem-se toda a naturalidade, os efeitos existentes na motivação 

intrínseca e o atingimento do flow, prejudicando todo o engajamento.  

 

Apesar da percepção de obrigatoriedade obtida por alguns funcionários, destaca-se que, no 

ambiente analisado, não se vislumbrou a obrigatoriedade de participação. Nos depoimentos 
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recebidos por parte da gerência média e dos funcionários de nível operacional, ficou claro que 

não faz parte das atribuições funcionais a participação no jogo. Ela é de caráter voluntário, e a 

não participação não acarreta qualquer penalidade. É fato que existe todo um movimento de 

incentivo, por meio de campanhas, veiculação de notícias, workshops e orientações dos gerentes 

de cada equipe. Entretanto, tais ações buscam dar significação à importância da participação, 

mais do que à exigência para que todos joguem.  

 

Outro fator que é motivo de atenção dos gerentes é a manutenção da atratividade do jogo no 

decorrer do tempo, garantindo-se o mesmo nível de participação e engajamento dos 

funcionários. Para tanto, foi observado que a unidade busca lançar novos desafios, 

funcionalidades e itens de compra a cada novo ciclo, para garantir o contínuo interesse pelo 

jogo.  

 

Por fim, cabe destacar, ainda, que foi verificada a existência de um alinhamento do jogo com a 

estratégia da unidade para atingimento dos resultados a ela atribuídos. Seu objetivo principal, 

além de ser uma ferramenta de gestão, é promover a maior quantidade de atendimentos aos 

clientes, de modo ágil, consistente e com qualidade. A dinâmica do jogo, pautada pela 

disponibilização em tempo real da produtividade individual e pelo recebimento de recompensas, 

por meio da quantidade de atendimentos efetuados, faz com que as pessoas se engajem para o 

atingimento e superação de sua produtividade mínima, alcançando, assim, os objetivos da 

unidade.  

 

Dessa feita, a gamificação analisada está parcialmente aderente aos conceitos teóricos 

levantados. Há a necessidade de alguns ajustes, tais como a adequabilidade do perfil agressivo 

e um maior esclarecimento sobre a voluntariedade, de modo que não restem dúvidas quanto à 

não obrigatoriedade de participação no jogo. Dessa forma, atendidos esses pontos de atenção, 

é possível validar o modelo no que se refere aos aspectos técnicos, servindo como objeto de 

pesquisa para futuros estudos e implantações em outras unidades, seja da mesma instituição 

financeira ou por outras empresas. 
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5.2 Gamificação é um instrumento de gestão que pode influenciar o engajamento e 

motivação das pessoas  

 

Conforme apresentado no levantamento teórico, a utilização da gamificação vem sendo adotada 

por empresas por se verificar que ela gera um maior engajamento dos funcionários e, 

consequentemente, aumento da produtividade, inovação, integração e eficiência. Os artigos 

demonstram que a mecânica de jogos promove estímulos nas motivações intrínsecas e 

extrínsecas das pessoas, tornando-as mais engajadas. Assim, podem se elencar, abaixo, os 

principais fatores do jogo analisado que possivelmente ensejam a motivação e o engajamento. 

 

5.2.1 Desafio e recompensa 

 

Analisando os resultados quantitativos e os depoimentos colhidos, descritos no capítulo anterior, 

percebe-se que o simples fato de um estabelecimento de desafio para atingimento de níveis e 

ganho de recompensas, como as moedas, gera uma maior proatividade dos funcionários e o 

sentimento de se superar a cada dia que se utiliza a ferramenta. Trata-se da percepção de avanço 

e continuidade que gera a satisfação do indivíduo e a sensação de evolução. Tal constatação é 

visível nos depoimentos analisados dos funcionários do nível operacional. Eles apontam para o 

fato de que inserir as suas atividades dentro de uma dinâmica gamificada os incentiva a buscar 

maiores resultados.  

 

Segundo a teoria das expectativas do Vroom, descrita por Siqueira et al. (2008), a motivação é 

decorrente do esforço despendido para o atingimento de um resultado. Assim, a vinculação de 

um desafio a uma recompensa aciona psicologicamente no indivíduo a satisfação para o seu 

cumprimento. Ou seja, a motivação decorre da combinação de três fatores, quer sejam, a 

expectativa, instrumentalidade e a valência. Isso é o que os mecanismos dos jogos pretendem 

atingir.  

 

Ao se estabelecer um objetivo ou meta a ser perseguido com estabelecimento de recompensas 

se promove a motivação nos indivíduos. Relacionando os mecanismos da gamificação para a 

respectiva teoria de Vroom, os esforços individuais exigidos nos jogos para o atingimento dos 

desafios na expectativa de se ganhar uma recompensa se referem aos fatores de expectativa e 

instrumentalidade. A valência se configura na sensação percebida e no desejo que cada 

participante tem de atingir tais fatores. O jogo analisado não foge a essa regra, pois se desafiam 
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os funcionários a atingirem níveis de produtividade que serão recompensados com moedas e 

conquistas. 

 

Percebem-se, também, os princípios de autonomia, competência e pertencimento descritos pela 

teoria da autodeterminação. O jogo analisado apresenta os elementos necessários para promover 

no participante a sensação desses três princípios. Além disso, a motivação extrínseca é ativada 

em função do recebimento da recompensa (moedas), e a intrínseca, pelo bem-estar 

proporcionado com o atingimento de um desafio proposto, com o emprego das habilidades do 

usuário. 

 

5.2.2 Feedback em tempo real  

 

A disponibilização de produtividade de modo on-line traz clareza ao caminho percorrido e aos 

resultados atingidos, podendo, inclusive, gerar autorreflexão de como poder evoluir mais. 

Cientificamente falando, esse sentimento ou sensação de evoluir cada vez mais para realizar 

maiores conquistas deve-se à motivação intrínseca de cada indivíduo. Ela é acionada toda vez 

que se nota o interesse em realizar uma atividade por ela ser agradável. A disponibilização da 

informação sobre a produtividade de cada funcionário de modo on-line faz com que ele avalie 

o seu desempenho e adote ações para cumprir e superar a meta estabelecida. Tal situação é 

corroborada pelos depoimentos dos funcionários, afirmando que uma das grandes contribuições 

da gamificação foi facilitar a visualização do atingimento das metas, além de trazer mais 

transparência para as avaliações individuais e reconhecimentos. 

 

5.2.3 Funcionalidades gerais do jogo e seu caráter lúdico 

 

De uma forma geral, os jogos têm a capacidade de engajar as pessoas em razão de suas 

dinâmicas expressas em suas funcionalidades. O simples ato de utilizar as suas habilidades para 

atingimento de um resultado e serem reconhecidas e recompensadas motiva as pessoas a 

adotarem comportamentos para a execução de ações que resultem nesse fim. Acrescente-se a 

isso o ambiente lúdico e divertido que os jogos proporcionam. 

 

Dessa forma, o jogo analisado buscou transportar esses aspectos para dia a dia dos funcionários, 

vinculando as suas principais atividades e metas diárias a um ambiente gamificado e lúdico, 

com funcionalidades que medem a produtividade e geram pontos para aquisição de 
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recompensas. Isso faz com que as pessoas se concentrem em suas atividades, focando o 

resultado a ser atingido, motivando-as a continuar e se sentirem satisfeitas, como no estado de 

flow. 

 

Assim, o jogo, por si só, promoveu esse estado, engajando as pessoas a cumprirem a sua 

produtividade diária. Nota-se, ainda, que a gamificação propiciou uma leveza ao ambiente, 

comumente caracterizado por pressões diárias, fazendo com que as atividades fossem realizadas 

de maneira mais lúdica, chamando a atenção de todos os funcionários. 

 

O fator diversão é um dos grandes diferenciais dos jogos empresariais e que os distingue das 

demais dinâmicas e ações motivacionais realizadas pelas empresas. A gamificação é uma 

ferramenta de gestão capaz de induzir comportamentos, voluntariamente e de forma divertida, 

já que se apropria das mecânicas dos jogos para a realização das atividades diária de forma 

prazerosa. Tal situação pode ser comprovada no jogo analisado conforme depoimentos 

destacados na seção anterior.  

 

Com isso, pode-se dizer que a gamificação promoveu um maior engajamento dos funcionários, 

se comparada com a situação anterior, sem gamificação, havendo uma identificação positiva 

das pessoas com as funcionalidades apresentadas pelo jogo, gerando maior satisfação. Percebe-

se, dessa forma, que a utilização de elementos de jogos em ambientes corporativos estimula as 

motivações intrínsecas e extrínsecas dos funcionários, promovendo maior engajamento e, em 

consequência disso, a geração de melhores resultados.  

 

5.3 Fragilidade do jogo prejudica os efeitos positivos da gamificação, com a perda do 

engajamento 

 

Apesar de a avaliação geral sobre o jogo ter sido positiva, sendo um dos instrumentos de 

engajamento de pessoas utilizado pela unidade, foram observados alguns pontos que merecem 

atenção, pois prejudicam os efeitos engajadores pretendidos. Trata-se de funcionalidades e 

comportamentos observados que necessitam de uma análise para desenvolvimento de ações que 

minimizem essas fragilidades. 

 

Primeiramente, pode-se se citar a atratividade das recompensas. Alguns relatos apontaram para 

o fato de que as recompensas não eram valiosas a ponto de gerar esforços para consegui-las. Os 
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relatos indicaram que a simples recompensa com objetos virtuais não traz a materialização das 

conquistas e tende a perder a atratividade com o passar dos dias. Dessa forma, não haveria 

motivação, pois, conforme a teoria das expectativas, não há uma relação positiva e valorativa 

entre o esforço dispendido e a recompensa vinculada.  

 

Outro ponto de alerta refere-se ao relato de ocorrências de comportamentos inadequados quanto 

ao atingimento da produtividade. Se, por um lado, a ferramenta incentiva as pessoas a buscarem 

melhores resultados para obterem maiores conquistas, foi relatado que uma pequena minoria 

usa a ferramenta para se manter ociosa, assim que verifica que a produtividade mínima é 

alcançada ou está próxima de ser. Provavelmente, configura-se uma situação em que o 

funcionário não se sente estimulado em realizar as suas atividades, e o jogo contribuiu para essa 

situação. Não há motivadores intrínsecos nem extrínsecos nas atividades desempenhadas. 

 

Por fim, outro aspecto que merece ser destacado como efeito adverso ao engajamento refere-se 

à resistência em se utilizar a ferramenta. Apesar de ser um percentual razoavelmente pequeno 

(em torno de 25% do quadro total de possíveis participantes), esse sentimento pode se espalhar 

para os demais funcionários, dependendo da forma como é tratado. As principais motivações 

alegadas para essa resistência estão relacionadas a falta de tempo e atratividade da ferramenta. 

Considerando as teorias motivacionais, pode se depreender que não houve uma satisfação nas 

motivações intrínsecas desses funcionários. Uma maior comunicação, dando clareza e 

significação para o uso da ferramenta, pode ser uma solução para minimizar essa constatação.  
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6 CONCLUSÃO 

A gamificação surgiu no meio corporativo como um instrumento de engajamento e motivação 

dos funcionários. Por meio dela, são utilizadas as estruturas de jogos no intuito de incentivar 

comportamentos dos funcionários que auxiliem na busca de resultados melhores para as 

empresas. Grande parte desse interesse é devido às questões de motivação intrínseca e estado 

de flow, que incentiva a cooperação, realização e satisfação. Trata-se de uma ferramenta que 

torna o trabalho mais divertido e, ao mesmo tempo, influencia positivamente o comportamento 

dos funcionários. 

 

O interesse pelo presente estudo deu-se em função da necessidade de se estudarem e 

identificarem novas formas de gestão que auxiliem no engajamento dos funcionários e, 

consequentemente, na geração de maior performance de resultados. Nessa linha, o uso da 

gamificação em ambientes corporativos mostrou-se uma alternativa inovadora e com 

possibilidade de geração de bons resultados. 

 

Dessa forma, o presente estudo teve por finalidade a realização de um estudo de caso de uma 

área de uma instituição financeira que implantou, recentemente, a gamificação em seu ambiente, 

para verificar quais resultados a gamificação vem gerando, em especial, o engajamento. Com 

isso, buscou-se responder à seguinte pergunta de pesquisa: Como os gestores e participantes 

percebem os efeitos de um jogo empresarial no engajamento das pessoas? 

Com base nos levantamentos e percepções descritas nos capítulos deste trabalho, conclui-se 

que foi possível responder à pergunta de pesquisa, uma vez que os objetivos teóricos e práticos 

foram atendidos. 

 

No que se refere aos objetivos teóricos, buscou-se levantar os principais aspectos e conceitos 

sobre gamificação e engajamento de pessoas existentes no campo científico. Obviamente, o 

presente trabalho não teve por finalidade esgotar toda a literatura existente, mas sim destacar 

os principais aspectos que norteiam esses dois temas.  

 

A confrontação dos dados teóricos levantados com a aplicação da gamificação na unidade de 

análise observada constitui o objetivo prático deste trabalho e a situação concreta e 

exemplificativa utilizada para responder à pergunta de pesquisa. Foi possível verificar a 

aplicabilidade dos conceitos teóricos no funcionamento do jogo, bem como perceber os efeitos 
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engajadores causados aos funcionários jogadores. Foram, também, analisadas as dificuldades 

enfrentadas e as ações realizadas para superá-las ou minimizar seus efeitos. 

 

Foi possível verificar todos os elementos da mecânica de jogos e suas funcionalidades ao 

simular jogadas dentro da gamificação, que foi construída numa plataforma amigável e intuitiva 

e com caracteres e objetos lúdicos que criam interesse na participação, com o objetivo de 

continuar vencendo obstáculos para ganhar as recompensas.  

 

Nas entrevistas e depoimentos, notou-se uma percepção de melhora no engajamento dos 

funcionários, resultando numa maior produtividade e interação entre eles. De uma forma geral, 

a grande maioria dos participantes demonstrou interesse pela ferramenta e sua credibilidade. 

Tal fato pôde ser confirmado, considerando o número de transações, principalmente na 

quantidade de moedas gastas, apresentado com a utilização da ferramenta. Entretanto, foi 

percebida, também, a necessidade de ajustes e melhorias em alguns elementos e funcionalidades 

da ferramenta para melhorar a percepção dos funcionários, aumentando os resultados por ela 

gerados.  

 

De modo geral, verificou-se que a gamificação transformou o ambiente de trabalho da unidade 

de análise, gerando maior engajamento, qualidade e eficiência. Além disso, trouxe um ambiente 

mais leve, tornando as tarefas mais dinâmicas e atrativas. Em função desses benefícios, a 

unidade de análise pretende manter a ferramenta como instrumento de gestão e engajamento 

dos times, realizando as modificações e melhorias que se fizerem necessárias para aumentar a 

experiência e interesse dos usuários. 

 

Resumidamente, no que se refere à percepção e aceitabilidade da gamificação pelos 

participantes da unidade analisada, pode-se chegar a três grupos de resultados. O primeiro se 

refere aos participantes que usam frequentemente o jogo e que gostam da maneira como ele 

está estruturado. O segundo gosta da ideia de se utilizar a gamificação, usa a atual ferramenta, 

mas entende que precisam ser feitas algumas adaptações para a experiência ser melhor e o 

engajamento, maior. Por fim, o terceiro grupo, constituído pela minoria representada por 25% 

de funcionários, que não participa do jogo, não vê o menor sentido nessa prática.  

 

Assim, por todo o exposto, conclui-se que a gamificação é um dos instrumentos de gestão eficaz 

para promover o engajamento de funcionários para o atingimento de resultados pretendidos 
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pela empresa. Entretanto, o seu desenvolvimento e a definição de suas características devem 

ser profundamente analisados, para que estejam em consonância com o ambiente em que será 

implantada e com o perfil de pessoas que serão o público-alvo. Tal consonância é importante 

para o sucesso da experiência. 

 

6.1 Contribuições para a prática 

 

Uma fundamental contribuição deste estudo foi mostrar que é possível utilizar a gamificação 

como um instrumento de gestão de pessoas e de processos, adicionalmente às demais práticas 

já utilizadas pelas organizações. Trata-se de uma ferramenta que desperta curiosidade nos 

participantes, propiciando o seu engajamento em realizar suas atividades por meio das 

estruturas e características de jogos. Os seus princípios e elementos promovem influências no 

comportamento das pessoas, uma vez que ativam suas motivações intrínsecas e extrínsecas, 

engajando-as a realizarem determinados comportamentos.  

 

Assim, este estudo contribuiu de maneira prática com as empresas, revelando os principais 

cuidados e condições para o desenvolvimento de uma experiência gamificada. Serviu, também, 

para, por meio da análise de um estudo de caso, evidenciar as principais fragilidades incorridas 

para que futuras ações da mesma natureza se fortaleçam em relação a elas. Basicamente, três 

pontos de atenção foram levantados, quais sejam: o alinhamento dos perfis dos jogadores com 

as funcionalidades e objetivos do jogo, a percepção do caráter voluntário da participação e a 

atratividade dos itens de recompensa. 

Para a empresa analisada, sugere-se uma revisão e adaptação nas funcionalidades do jogo de 

modo a solucionar ou minimizar os aspectos críticos levantados no Capítulo 5. Como forma de 

diminuir a resistência, sugere-se, também, que sejam ouvidos os usuários da ferramenta para 

levantamento das sugestões e contribuições de melhoria, como forma de consolidação do jogo 

e redução das resistências ainda existentes. 

 

6.2 Limitações e estudos futuros 

 

Uma das possíveis limitações do presente estudo é que a pesquisa se pautou unicamente em 

uma área de uma determinada instituição financeira que criou um sistema gamificado para 

engajar seus funcionários. Considerando que o jogo foi desenvolvido com base no perfil e 
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comportamentos desejados para aquela área, essa situação pode ter influenciado os resultados 

obtidos, e a sua aplicação em outras áreas pode gerar outros cenários diferentes do obtido. 

 

Outro limitador encontrado foi a impossibilidade de se apurarem percentualmente os dados 

quantitativos gerados pela simples utilização da gamificação. Os resultados obtidos e 

apresentados na seção quantitativa referem-se a um conjunto de ações e fatores, incluindo aí a 

gamificação, que incidiram na unidade analisada. 

 

Por se tratar de um fenômeno recente e de aplicação ainda incipiente, sugere-se a análise e 

realização de novos estudos de caso em outras empresas que têm aplicado a gamificação a fim 

de se levantarem e confrontarem os resultados obtidos. 

 

Além disso, sugere-se a realização de experimentos, com utilização da gamificação, em outras 

áreas internas de instituições financeiras para se averiguarem os impactos no engajamento de 

funcionários de equipes operacionais. 
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APÊNDICE A – Roteiro semiestruturado – Administradores da unidade  

O objetivo desta entrevista é entender e responder a três grandes alicerces referentes à 

concepção e utilização do game, quais sejam a forma de implantação, os motivadores e os 

impactos percebidos. Trata-se de uma percepção geral dos gestores quanto à experiência 

referente a todo o processo, desde a sua originação até os resultados obtidos com a sua utilização. 

Questões  

1 – Quais foram as motivações para a implantação da dinâmica de jogo no SAC? Por que foi 

escolhido esse instrumento? Houve alguma experiência anterior ou embasamento teórico para 

a escolha? 

2 – Como foi o processo de desenvolvimento do jogo? Quais os principais aspectos e 

características priorizados por vocês para criação do jogo e seus desafios? 

3 – Quais elementos vocês consideram essenciais na ferramenta? 

4 – Quais os comportamentos pretendidos com a aplicação da ferramenta? Como foi feita a 

ligação desses comportamentos com os objetivos do jogo? Em outras palavras, como se 

identificou que determinada ação/objetivo do jogo atingiria a mudança no comportamento 

pretendido? 

5 – Como foi feita a divulgação para a equipe? Qual a reação dos colaboradores com a 

implantação do game? Houve resistência do time em utilizar a ferramenta? Em que proporção? 

Que ações foram tomadas para incentivar o time a utilizar o game? 

6 – Quais foram as principais dificuldades enfrentadas no processo de gamificação desde a 

originação até implantação e utilização pelos funcionários? 

7 – Após um período de implantação, qual a sua percepção sobre a utilização de jogos no 

ambiente de trabalho? Os resultados pretendidos foram atingidos? Em que proporção? 

8 – Quais os aspectos positivos e negativos da utilização da ferramenta? 

9 – Você indicaria a adoção de games para outras unidades da empresa? Qual foi o maior 

aprendizado com a utilização da gamificação no contexto de gestão de pessoas? 
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APÊNDICE B – Roteiro semiestruturado – Gerência média  

O objetivo desta entrevista é entender e responder a três grandes alicerces referentes à 

concepção e utilização do game, quais sejam a forma de implantação, os motivadores e os 

impactos percebidos. Trata-se de uma percepção geral dos gestores quanto à experiência 

referente a todo o processo, desde a sua originação até os resultados obtidos com a sua utilização. 

Questões  

1 – Como foi feita a divulgação para a equipe? Qual a reação dos colaboradores com a 

implantação do game? Houve resistência do time em utilizar a ferramenta? Em que proporção? 

Que ações foram tomadas para incentivar o time a utilizar o game? 

2 – Quais foram as principais dificuldades enfrentadas na implantação e utilização do jogo pela 

equipe? 

3 – Qual a sua percepção sobre a utilização de jogos por sua equipe? Em que proporção? 

4 – Quais os aspectos positivos e negativos da utilização da ferramenta? 

5 – Você indicaria a adoção de games para outras unidades da empresa? Qual foi o maior 

aprendizado com a utilização da gamificação no contexto de gestão de pessoas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

APÊNDICE C – Roteiro semiestruturado – Funcionários de nível operacional  

O objetivo desta entrevista é entender as percepções dos funcionários de nível operacional sobre 

a utilização do jogo. Busca compreender como a ferramenta é vista no dia a dia de suas 

atividades. 

1 – O que a ferramenta do jogo mudou no dia a dia do trabalho de vocês? 

2 – Como vocês avaliam a utilização do jogo? Foi uma experiência positiva ou foi indiferente? 

3  – Todos usam o aplicativo? Quem não usa pode dizer o motivo? 

4 – Alguma observação, comentário ou sugestão adicional? 

 

 

 


