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“ Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, 

precisa depender de motivação. ” 

Dalai Lama 



 
 

 

RESUMO 

 

Cada funcionário contribui para o funcionamento global de uma organização. Porém nem 

todos acompanham este processo: empregados com trabalhos de escopo específicos e 

limitados podem facilmente vir a sentir que são apenas parte de uma engrenagem maior, cujo 

trabalho pode não impactar diretamente no serviço final da empresa. O treinamento pode 

ajudar os funcionários a entender como seu trabalho se encaixa na estrutura, na missão, nos 

objetivos e nas realizações da empresa. Com ele, os funcionários podem tornar-se mais 

motivados ao entenderem a importância da atividade que exercem dentro da organização. De 

fato, na prática, os funcionários muitas vezes sabem mais do que os gestores como melhor 

desempenhar as tarefas, bem como, que partes de processos poderiam ter maior 

produtividade. Em muitos casos, as ferramentas e a capacitação podem ajudá-los a alcançar o 

seu potencial. Assim, este trabalho propõe criar um sistema de Treinamento e 

Desenvolvimento que aplica técnicas de jogos que compõem o conceito gamification, 

utilizando-as como ferramenta para o engajamento, participação e relacionamento social dos 

funcionários nos treinamentos presenciais e não-presenciais realizados no Instituto Atlântico. 

Para finalizar, foi realizada uma pesquisa para verificar a aceitação da utilização da técnica. 

 

Palavras-chave: Gestão de Competência. Treinamento e Desenvolvimento. Gamification. 

Motivação.



 
 

 

ABSTRACT 

 

Each employee contributes to the functioning of an organization. However not everyone 

accompanies this process: employees with specific and limited scope tasks can easily think 

that they are just part of a bigger gear, and their work may not affect directly the results of the 

business. Training can help employees to understand how their work fits in the structure, 

mission, goals and achievements of the company. By training sessions, the staff can become 

more motivated to understand the importance of the activity they are enrolled within the 

organization. In fact, employees often know more than managers how to best perform the 

tasks, as well as parts of processes could have greater productivity. In many cases, the tools 

and the training can help them achieve their potential. Thus, this work proposes a solution for 

training and development that applies techniques of games through the gamification concept, 

using it as a tool for engagement, participation and social relationship of employees, as well 

participation in face-to-face and non-classroom training conducted at Instituto Atlantico. A 

survey was performed afterwards to verify the acceptance of the technique. 

Keyswords:  Skills Management. Training and Development. Gamification. Motivation.
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, em cenários corporativos, existem desafios que incluem ações 

externas que dizem respeito ao correto desenvolvimento de projetos e missões na empresa, 

bem como desafios internos que incluem, por exemplo, a capacitação e reciclagem de seu 

corpo funcional. Esta ação tem importância principalmente quando considerados os aspectos 

técnicos, os quais exigem uma contínua atualização por parte dos membros da equipe. 

Os aspectos técnicos são importantes, mas são indispensáveis também os aspectos 

interpessoais e conceituais para um desempenho bem-sucedido. De acordo com Idalberto 

Chiavenato (2003, p. 3), habilidades técnicas “envolvem o uso de conhecimento 

especializado e facilidade na execução de técnicas relacionadas com o trabalho e com os 

procedimentos de realização”.  Já habilidades humanas, segundo ele, “estão relacionadas 

com o trabalho com pessoas e referem-se à facilidade de relacionamento interpessoal e 

grupal”.  Por último, o mesmo autor detalha que habilidades conceituais “envolvem a visão 

da organização ou da unidade organizacional como um todo, a facilidade em trabalhar com 

ideias e conceitos, teorias e abstrações”.  

Tanto as organizações quanto os profissionais precisam estar em harmonia, pois 

cada vez mais seu sucesso depende dos conhecimentos, habilidades e atitudes dos 

colaboradores. Por isso o investimento constante em treinamento tem sido fundamental nas 

empresas, para manter o corpo de funcionários atualizados quantos às tarefas exercidas na 

função. 

 A gestão por competências proposta por Durand (2000) define competência como 

a junção de três aspectos distintos, abreviados por “CHA”: Conhecimento, Habilidades e 
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Atitudes. O conhecimento está relacionado com a capacidade de saber o que e porque fazer; 

enquanto as habilidades estão relacionadas com a técnica (saber fazer) e as atitudes 

relacionadas com o aprender a ser e a conviver. 

Este trabalho visa propor uma alternativa prática para o uso de estratégias de 

jogos no cenário de treinamento corporativo no Instituto Atlântico, a fim de que sejam 

desenvolvidas atividades e acompanhadas as ações dos participantes, com o objetivo de 

engajar e aprimorar sua formação e conhecimento. 

A divisão deste trabalho dar-se-á em seis capítulos: 

 O primeiro capítulo discorre sobre uma tendência na gestão 

organizacional; 

 No segundo capítulo serão mostradas definições de jogos e elementos que 

fazem com que os usuários se dediquem uma boa parte do tempo jogando. 

 No terceiro capítulo encontra-se o alicerce teórico sobre gamification, os 

elementos essenciais para essa técnica e os diferentes ambientes que se 

pode empregar essa técnica. 

 O quarto capítulo apresentamos as tecnologias utilizadas para 

implementação da ferramenta, tais como: requisitos, arquitetura, caso de 

uso, ambiente de desenvolvimento, tecnologias utilizadas e o ambiente de 

hospedagem.  

 No quinto capítulo será ilustrado o funcionamento do Chiron, solução 

prática criada para Treinamento e Desenvolvimento dos colaboradores 

utilizando técnicas de jogos, através de explicações de algumas telas em 

funcionamento beta. 

 O sexto capítulo descreve um processo de avaliação do sistema através de 

um questionário e os resultados obtidos. 

 O último capítulo exibe conclusões finais do projeto, bem como sugestões 

para trabalhos futuros. 
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1. PRINCÍPIOS DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

“As empresas de sucesso no s culo     serão a uelas  ue conseguirem captar, 

armazenar e alavancar melhor o  ue seus empregados sabem”. A frase dita por Lewis Platt, 

ex-presidente da HP, mencionado por Teixeira (2005), mostra o que é preciso fazer para 

manter a organização em alta num mercado que é cada vez mais competitivo. Hoje em dia, as 

pessoas são vistas como o capital intelectual de uma empresa, e não apenas como recursos, 

em que só faziam parte de um processo – atualmente, elas possuem uma visão holística, ou 

seja, enxergam como seu trabalho impacta a organização como um todo.  

Por muitos anos as organizações trabalhavam de forma mecanicista, isto é, os 

empregados seguiam as regras do seu superior. Atualmente, o cenário é outro, os níveis 

hierárquicos são menores, e os organogramas tendem a crescer horizontalmente. As 

nomenclaturas também mudaram: os líderes - antigos chefes, não são responsáveis apenas por 

delegar funções, mas também por gerir uma equipe e motivar o grupo a um objetivo comum. 

Da mesma maneira o conceito de empregado também mudou, hoje são chamados de 

colaboradores, por desempenhar funções que aumentam a performance e a competitividade da 

empresa. Para isso, é de suma importância que as corporações capacitem seus colaboradores 

para execução de tarefas.  

A gestão de competência, conforme definido adiante, é um instrumento de 

mercado que oferece opções eficazes de gestão às empresas. Advém do conceito de capital 
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intelectual, da dificuldade de medir os ativos intangíveis e estabelecer objetivos e planos aos 

mesmos.  

Brandão e Guimarães (2001) divide em algumas etapas o modelo de gestão de 

competência, que se resume basicamente em: 

1. Identificar as competências organizacionais, que resulta em um inventário 

de competências relevantes a empresa. 

2. Criar os perfis funcionais da empresa e relacionar quais competências são 

relevantes para cada função; 

3. Registrar os colaboradores da empresa e seus perfis funcionais; 

4. Desenvolver e acompanhar as competências de cada colaborador através 

de avaliações. 

Para estabelecer a gestão desses ativos, Rezende (2003) retoma o quadro 

conceitual sobre estratégia das organizações e suas fontes de valor, reforçando a ideia da 

mudança da orientação para produto – passando pela orientação para recursos – para 

orientação para conhecimento.  

O capital intelectual possui como um dos seus componentes o capital humano e 

que subdivide-se em competências, atitudes e agilidade intelectual (RODRIGUES et al., 

2009). Conceituando o primeiro, na visão de Schruber Jr (2009), a gestão por competências 

identifica a capacidade de um colaborador de gerar valor para a organização por meio de 

atitudes que estão ligadas ao seu desempenho no trabalho e na carreira profissional, bem 

como da vantagem competitiva para a empresa, pois propicia um ambiente em que o mesmo 

desenvolve os seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Seguindo essa tendência, Cardoso 

Filho (2003) confirma: 

A gestão de competências pode ser percebida como um modelo gerencial 

derivado da Teoria da Gestão baseada em Recursos, a qual preconiza que os 

recursos internos da empresa, tais como os indivíduos que nela trabalham, 

são os principais determinantes de sua competitividade frente à concorrência 

(CARDOSO FILHO, 2003, p. 46). 
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No que tange ao indivíduo, a competência é o conjunto de conhecimentos, 

habilidades, atitudes que afetam a maior parte do trabalho de uma pessoa, que se relacionam 

com o desempenho no trabalho e pode ser desenvolvida por meio de treinamento (PARRY, 

1996, apud FLEURY e FLEURY, 2001, p.19). 

Segundo Chiavenato (2003), a conceituação de treinamento vem sofrendo 

mudanças ao longo dos anos, pois no início se concentrava especificamente na função 

ocupada pelo colaborador, vindo posteriormente a ser considerado como um meio para 

alavancar o desempenho do cargo, bem como auxiliar a organização a ter um plano de cargos 

e carreiras. O treinamento é considerado uma forma de desenvolver competências nas 

pessoas, tornando-as mais produtivas e inovadoras, além disso, potencializa de maneira eficaz 

a agregação de valor dos stakeholders
1
, enriquecendo, assim, o capital intelectual da 

organização. Conforme Marras (2011), os objetivos do treinamento são divididos em dois 

aspectos: comportamental e técnico. 

Aspecto comportamental: 

Quanto ao aspecto comportamental a ser abordado nos módulos de 

treinamento, embora busque sugestões e convide as demais áreas da empresa 

a apreciar o desenho dos módulos, a área de T&D deve ser a responsável 

principal pelas informações e valores que serão repassados aos treinandos, 

levando em conta o ‘padrão’ de comportamentos e atitudes esperados pela 

organização em seus trabalhadores. Nesse caso está em jogo o perfil cultural 

da empresa e, por essa razão, o mínimo que se espera é que a área de T&D 

domine completamente tal matéria, para poder orientar devidamente os 

rumos a serem seguidos por cada módulo de treinamento (MARRAS, 2011, 

p. 149). 

Aspecto técnico: 

No que tange ao aspecto técnico do treinamento, a área de T&D deve 

submeter sua programação a cada setor específico da empresa em que o 

treinamento será aplicado, principalmente no que diz respeito ao conteúdo, 

resultados esperados, pessoal a ser treinado e escolha do instrutor. A 

‘homologação’ desses itens pelo setor ‘cliente’ garante à área de T&D uma 

                                                           
1
 Principais partes interessadas em um negócio 
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maior probabilidade de acerto técnico nos resultados finais, ao mesmo tempo 

em que cria um laço de comprometimento entre o cliente e a organização de 

T&D, extremamente importante para a credibilidade e visibilidade do 

sistema. (MARRAS, 2011, p. 149). 

Considerando os objetivos acima, percebe-se que o modelo de gestão de pessoas 

surge como um elemento diferencial na proposta das modernas empresas em que o 

colaborador participa diretamente e influencia os resultados da organização. O próximo 

capítulo apresentará conceitos que servirão como subsídio para a adoção de uma das técnicas 

motivacionais mais interativas dos últimos anos: a abordagem de gamification que, conforme 

o próprio nome indica, se baseia na teoria de jogos. 
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2. JOGOS 

 

Johan Huizinga (2007) define o jogo como uma fronteira de dois mundos, entre o 

físico e o virtual. Ele chama de “Círculo Mágico”, onde prevalecem as regras do jogo e não as 

do mundo real. Huizinga destaca ainda algumas características eficazes do jogo, como: 

Uma atividade livre, conscientemente tomada como ‘não – s ria’ e exterior à 

vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira 

intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse 

material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de 

limites espaciais e temporais próprios, segundo certa ordem e certas 

regras (HUIZINGA, 2007, p. 16). 

O filósofo Bernard Suits (2005) diz que cada jogo possui um significado diferente 

para cada jogador, que uns se sentem mais motivados a seguir regras do que outros, mesmo 

limitando a liberdade do jogador. Mendes (2011) garante que jogos são sistemas lógicos e 

dinâmicos e possuem interatividade e ingredientes dramáticos. Para Mendes, não há avanço 

sem um jogador no controle e não é possível jogar sem ser parte do jogo. 

As pessoas acabam sendo motivadas pela competição que há em um jogo. Há 

poucas pessoas que não se sentem motivadas em relação ao jogo. O ser humano quer evoluir, 
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passando para etapas mais avançadas. Como no mundo real, os jogos virtuais ficaram mais 

complexos ao passar dos anos. Essa comparação reflete na vida das pessoas, tornando a 

experiência bem mais interessante. 

A palavra incerteza está presente em cada jogo. É uma caraterística que deixa o 

jogador mais motivado, pois, na maioria das vezes, nosso dia a dia é repetitivo, sem muitas 

emoções. Isso demonstra o poder do jogo que muito adultos ainda possuem. 

Werbach e Hunter (2012), por sua vez, levantam ser quase impossível definir 

quais são os atributos essenciais de um jogo, pois cada um possui as suas próprias 

características. Alguns jogos envolvem equipes, enquanto outros, apenas indivíduos. Alguns 

são divertidos, porém nem toda atividade divertida é um jogo. Alguns envolvem ganhar ou 

perder; outros não.  

Os mesmos autores definiram alguns aspectos comuns a todos os jogos. Um 

primeiro aspecto é que nenhuma pessoa seja forçada a se divertir. Os objetivos do jogo farão 

com que as pessoas se sintam motivadas em querer jogar e não porque alguém as obrigou. 

Todo jogo deve possuir seus objetivos, regras e algo motivacional, sendo o último citado por 

Werbach e Hunter (2012) como o essencial para a aceitação dos jogadores. Outro aspecto é a 

autonomia, onde jogadores farão suas próprias escolhas, nas quais sofrerão as consequências. 

Um jogo possui vários elementos que juntos geram uma experiência única. Esses 

elementos formam um conjunto de ferramentas que possibilitam a construção de um jogo. 

Werbach e Hunter (2012) diferenciam três elementos de jogos que possuem mais relevância 

para a técnica gamification em ordem crescente de abstração: componentes, elementos 

mecânicos e elementos dinâmicos. 

 Componentes: Estão associados a um ou mais elementos mecânicos e dinâmicos e 

cada elemento mecânico está associado a um ou mais elementos dinâmicos. Em 

outras palavras, são instâncias específicas de dinâmicas e mecânicas. Destacam-se: 

 Conquistas (Objetivos definidos); 

 Avatares (Personagem do jogador); 

 Crachás (Condecorações visuais de conquistas); 
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 Chefões (Desafios especialmente difíceis no ápice de uma fase); 

 Coleções (Conjuntos de itens); 

 Combate (Batalha); 

 Desbloqueio de conteúdo (Itens disponíveis apenas quando alcançar um 

objetivo); 

 Presentes (Compartilhamento de itens entre jogadores); 

 Quadro de líderes (Quadro que mostra o progresso dos jogadores); 

 Fases (Etapas de progresso); 

 Pontos (Representação numérica ou monetária do progresso); 

 Missões (Desafios extras com objetivos e recompensas); 

 Diagrama social (Representação da rede social); 

 Times (Grupos de jogadores que buscam um objetivo único); 

 Bens virtuais (ativos virtuais que possuem valor). 

 Elementos mecânicos: Processos básicos que impulsionam a ação e geram 

engajamento. Destacam-se: 

 Desafios (Tarefas que requerem esforço para solucionar); 

 Possibilidade (Elementos aleatórios); 

 Competição (Quando há um vencedor ou vencedores); 

 Cooperação (Quando envolve participação conjunta); 

 Feedback (Informações sobre o jogador); 

 Aquisição de recursos (Obtenção de itens); 

 Recompensas (Benefícios por determinada conquista); 

 Transações (Negociações entre jogadores); 

 Turnos (Participação sequencial de jogadores alternados); 

 Estados de vitória (Objetivos que tornam o jogador ou o grupo vencedor). 
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 Elementos dinâmicos: Os aspectos mais gerais a considerar e gerir, mas que 

nunca entram diretamente no jogo. Destacam-se: 

 Restrições (Limitações); 

 Emoções (Curiosidade, frustração e felicidade); 

 Narrativa (Uma história consistente); 

 Progressão (Crescimento do jogador); 

 Relações (Interações sociais). 

Reunir todos esses elementos é a tarefa central de um projetista de jogos. Mesmo 

sendo improvável que todos os elementos de uma mesma categoria sejam utilizados num 

mesmo jogo, é recomendável considerar uma grande quantidade de combinações, para que o 

projeto não sofra em nenhum aspecto. É preciso também verificar se os elementos escolhidos 

atendem às demandas específicas da situação. O próximo capítulo irá apresentar a técnica de 

gamification com os devidos conceitos e principais componentes, alguns derivados 

diretamente dos elementos aqui apresentados. 
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3. GAMIFICATION 

3.1 Definindo Gamification 

De acordo com a Gartner, Inc., até 2015, mais de cinquenta por cento das grandes 

empresas  ue gerenciam os processos de inovação vai “gamificar” esses processos. De acordo 

com Brian Burke (GARTNER, 2011), analista da Gartner, gamification é uma tendência geral 

de empregar a mecânica do jogo para não-jogo, tais como ambientes de inovação, marketing, 

treinamento, desempenho do empregado, saúde e mudança social. 

Kapp (2012b) combinou as diferentes definições do termo para formar o conceito 

adotado neste trabalho: “Gamification é a utilização de técnicas, mecânicas, estética e 

raciocínio, originados das experiências vivenciadas durante a interação com os jogos, para 

engajar pessoas, motivar ações, promover conhecimento e resolver problemas”. O mesmo 

autor detalha sobre cada elemento que ele usou para formar sua definição, oferecendo uma 

explicação ampla de cada termo adotado: 

1. Técnicas oriundas dos jogos: Criar um sistema no qual as pessoas se engajem 

em um desafio abstrato, definido por regras, e que tenha um feedback 
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constante, gerando resultados positivos na reação das pessoas. A ideia é criar 

um ambiente onde as pessoas queiram investir conhecimento, tempo e energia. 

2. Mecânicas de motivação: Níveis de experiência, acumulação de prêmios, 

pontuação, ranking, limitação de tempo, entre outros. São elementos usados na 

maioria dos jogos. Essas mecânicas já são suficientes para tornar uma 

experiência originalmente tediosa, em uma experiência engajadora.  

3. Estética: A interface de um jogo ou sistema deve ser bem pensado; sem ele, 

dificilmente o usuário ou jogador irá se dedicar ao sistema ou ao jogo. O 

design deve ser bem atrativo. 

4. Raciocínio oriundo dos jogos: A ideia é transformar uma atividade normal 

em algo motivador em relação a uma competição. 

5. Engajamento: A utilização de técnicas motivacionais, onde a motivação é 

intrínseca, ou seja, a satisfação em continuar a desempenhar a atividade vem 

do interior de cada pessoa, não sendo necessária a obrigatoriedade.  

6. Pessoas: São os indivíduos que farão parte do jogo; aqueles que estarão 

engajados no processo a que foram destinados e consequentemente realizar as 

ações. 

7. Motivar ações: É um processo que energiza e dá direção, razão e algum 

significado ao comportamento e ação do jogador. Para isso, o desafio não deve 

ser nem muito difícil e nem muito fácil. 

8. Promover aprendizado: A gamification pode ser usada para promover o 

aprendizado, segundo o autor, pois muitos de seus elementos são baseados na 

psicologia da educação. Elementos como pontuação e feedbacks engajam as 

pessoas, estimulando-as a continuarem buscando sempre o melhor. 

9. Resolver problemas: A competitividade dos jogos motiva as pessoas a 

lutarem por algo para conseguir atingir o principal objetivo. 

Werbach e Hunter (2012) abordam o conceito como a arte de encontrar a diversão 

nas atividades que têm que ser feitas e o processo de manipular essa diversão a fim de 

solucionar problemas do mundo real. Isto pode ser usado como uma ferramenta extremamente 

poderosa para atividades de negócios como marketing, aumento de produtividade, inovação, 

compromisso, recursos humanos e sustentabilidade. 
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Segundo Werbach e Hunter (2012), há três áreas principais de um modo geral, 

onde gamification agrega valor. São eles: externo, interno e mudança de comportamento. 

1. Externo: Nessa área, o conceito gamification usa um conjunto de ferramentas 

para compreender melhor o cliente, utilizando algo motivacional para melhorar 

a relação entre empresa e cliente gerando mais afinidade, fidelidade e ainda 

aumento dos lucros. 

2. Interno: A organizações utiliza dinâmicas engajadoras nessa área para 

melhorar a produção dentro de uma empresa, promovendo inovações, 

relacionamentos sociais entre os funcionários ou obter resultados positivos. 

3. Mudança de comportamento: Na maioria das vezes gerida e patrocinada por 

governos ou órgãos sem fins lucrativos, essa área procura formar novos hábitos 

benéficos entre as pessoas. Também pode ser usada para gerar benefícios 

privados.  

A empresa de consultoria Gartner (2011) identificou quatro principais meios de 

condução de engajamento usando gamification: 

1. Ciclos de feedback acelerado: No mundo real de feedback são lentos com 

longos períodos entre marcos. Gamification aumenta a velocidade de feedbacks 

mantendo o engajamento. 

2. Metas e regras claras do jogo: No mundo real, onde os objetivos são difusos 

e as regras aplicadas seletivamente, gamification fornece metas claras e regras 

bem definidas de jogo para assegurar que os jogadores se sintam capacitados 

para atingir as metas. 

3. Narrativa atraente: Embora as atividades do mundo real raramente sejam 

convincentes, gamification constrói uma narrativa que motiva os jogadores a 

participar e alcançar os objetivos da atividade. 

4. Tarefas que são desafiadoras, mas realizáveis: Enquanto não há escassez de 

desafios no mundo real, eles tendem a ser grandes e de longo prazo. 

Gamification fornece desafios de curto prazo, metas alcançáveis para manter o 

engajamento. 
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A técnica gamification está usando alguns elementos descritos acima para engajar 

as pessoas, motivando ações, promovendo o aprendizado e resolvendo os problemas. Utilizar 

esse conceito e as suas técnicas para projetar jogos com o objetivo de tornar os processos mais 

atraentes e divertidos, traria como resultado um maior engajamento das pessoas envolvidas, o 

que pode se tornar uma grande vantagem competitiva no mercado atual. 

Um sistema de gamification organizacional bem elaborado pode proporcionar um 

poderoso conjunto de ferramentas para desenvolver desafios para os funcionários, 

estimulando-os, uma vez que jogos bem projetados estimulam a motivação extrínseca e 

intrínseca. 

3.2 Princípio PBL 

A grande maioria dos sistemas de gamification possui e começa basicamente com 

o princípio PBL, nomeado por Werbach e Hunter (2012), ou seja, os pontos (points), crachás 

(badges) e rankings (leaderboards). O sistema de recompensas faz parte da mecânica do jogo 

e é resultando do princípio PBL. Abaixo o detalhamento de cada uma: 

 Points: elemento que mantém o placar conquistado por determinada tarefa, 

fornece feedback ao usuário, exibe seu progresso aumentando sua 

colocação ou mesmo para poder trocar por prêmios (virtuais ou reais). 

 Badges: elemento que transmite um estilo, um item de status, uma 

credencial ou algum sinal importante. As badges geralmente ficam 

expostas no perfil do usuário, para os amigos poderem ver suas conquistas. 

 Leaderboards: são os melhores classificados. Usuários com maiores 

pontos, ficam no topo da lista. Funciona como um feedback sobre o 

concorrente. 

3.3 Exemplos da Gamification 

A seguir nas subseções serão apresentados alguns sistemas que utilizam a técnica 

gamification, para o engajamento dos usuários. 
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3.3.1 Cenário da Educação 

 

 Codecademy 

O Codecamdemy
2
 é um sistema de ensino voltado para profissionais que desejam 

aumentar seu conhecimento e também para quem quer iniciar uma nova carreira na área de 

programação e linguagem de tecnologia. O sistema também permite que um usuário possa 

criar um novo curso. 

O serviço de ensino e aprendizado virtual foi fundado em 2011 em Nova Iorque, 

por dois estudantes da Universidade de Columbia -  Ryan Bubinski e Zach Sims -  cujo 

objetivo é tornar o maior centro de estudo de códigos gratuitos. No início do desenvolvimento 

a plataforma já conseguiu mais de US$ 12 milhões em investimentos. 

O sistema propõe ensinar aos seus usuários de um modo divertido, diversas 

linguagens de programação e marcação disponíveis na ferramenta (HTML, CSS, Javascript, 

jQuery, Python, Ruby e PHP estão disponíveis no momento), além de ensinar na criação de 

um website, de um site interativo e aplicações Rails e AngularJS. A aplicação web se utiliza 

de técnicas de gamification, como atribuição de pontos e prêmios às ações, feedback conciso e 

rápido, desafios construtivos, entre outras. 

 Duolingo 

O Duolingo
3
 é uma plataforma de aprendizado gratuito de idiomas, fundada por 

Luis von Ahn, na qual os alunos além de aprender um novo idioma ajudam a traduzir textos. 

É o chamado crowdsourcing
4
. 

As tarefas são progressivas e as palavras são aprendidas quando o aluno posiciona 

a seta do mouse sobre uma palavra da frase. A partir daí, são introduzidos os conceitos de 

gramática. Da mesma forma, cada frase nova contém um áudio e o aluno pode ouvi-la toda ou 

apenas as palavras que deseja reforçar na compreensão auditiva. Há também as tarefas orais 

em que o aluno grava a sua voz e a encaminha para o sistema. 

                                                           
2
 Disponível em http://www.codecademy.com/pt/learn 

 
3
 Disponível em https://www.duolingo.com/ 

4
 Contribuições da multidão para realizar uma tarefa. 

http://www.codecademy.com/pt/learn
https://www.duolingo.com/
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A cada final de fase, o aluno conquista um troféu. É possível observar que a cada 

dois módulos o aluno avança de nível e ganha uma medalha de reconhecimento por sua 

dedicação. Além disso, os pontos aumentam de acordo com a quantidade de palavras 

aprendidas nas lições em que o aprendiz é exposto a uma série de palavras que posteriormente 

servirão para formar frases nas lições seguintes.  

 Stack Overflow 

O Stack Overflow
5
 é uma comunidade online que agrupo milhares de 

desenvolvedores de software que ajudam uns aos outros nas mais variadas dúvidas. A 

plataforma foi lançada em 2008 pelos americanos Jeff Atwood e Joel Spolsky. O site de 

perguntas e respostas é o maior de programação da internet, no qual é gerenciada pelos 

próprios usuários.  

A aposta do site foi implantar mecânicas de jogos que geram reputação aos seus 

usuários. Ente essas mecânicas, estão os pontos e as badges, conquistados pelos usuários ao 

participarem. Os melhores classificados possuem alguns privilégios. O reconhecimento e o 

status dos programadores foi suficiente para o grande sucesso da plataforma. O site possui 

milhões de perguntas respondidas, das quais, milhões de pessoas acessam diariamente 

criando, respondendo e pesquisando possíveis dúvidas. Devido ao sucesso e o sistema de 

reputação funcionar tão bem, a mesma plataforma criou uma rede de sites com o mesmo 

intuito, que comporta mais de 40 temas diferentes, cujo o nome é Stack Exchange
6
. 

3.3.2 Exemplos de Gamification no Cenário Corporativo 

 

 Windows Language Quality Game
7
 

É um jogo de qualidade de linguagem do Windows que foi desenvolvido por Ross 

Smith para encontrar uma maneira motivadora e rentável para aumentar a qualidade de 

traduções do Windows para diversas linguagens. 

O jogo criado por Smith foi o primeiro no ramo de qualidade de software e mudou 

o processo de teste em uma experiência divertida e envolvente para os milhares de 

funcionários da Microsoft. Smith criou uma competição dinâmica em que os pontos eram 

                                                           
5
 Disponível em https://www.stackoverflow.com/ 

6 Disponível em http://stackexchange.co/sites 
7 Projeto dispinível em http://www.42projects.org/docs/LQG.pdf 

https://www.stackoverflow.com/
http://stackexchange.co/sites
http://www.42projects.org/docs/LQG.pdf
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acumulados para cada erro de tradução encontrado nas caixas de diálogo do sistema 

operacional Windows 7 e a classificação geral dos participantes publicada num ranking 

mundial. 

Como resultado, a competição de Smith obteve mais de meio milhão de caixas de 

diálogo corrigidas. Os mais de 4.000 funcionários participantes, não só fizeram seu trabalho, 

mas consideraram o processo agradável e até viciante. 

 

 

 Wannadoo 

O Wannadoo
8
 é um sistema para auxiliar a gestão de metas e equipes das 

empresas. Foi lançado em outubro de 2013, por um startup de São Paulo, Opushere. O 

objetivo do sistema é fazer com que o processo de engajamento na gestão de pessoas seja de 

acordo com a nova geração que ingressa no mercado de trabalho. 

O sistema - transformado em um jogo – acontece da seguinte forma: a empresa é 

replicada em uma vila e cada funcionário é um morador, o que torna as entregas do dia a dia 

mais divertidas. O que o colaborador já fazia e vai continuar fazendo, porém agora será 

recompensado com pontos e moedas de acordo com suas metas, podendo depois ser comprar 

alguma coisa no Shopping Virtual. O jogo faz com que o engajamento dos funcionários seja 

de forma lúdica e descontraída. Além disso, a ferramenta possibilita que os colaboradores 

tenham sua rota contada e reconhecida por todos. 

3.4 Exemplos de Gamification no Cenário de Redes Sociais 

 

 Foursquare 

O Foursquare
9
 era um serviço de geolocalização, criado em 2009, no qual o 

usuário fazia check-in (nome dado para atividade de identificar o local em que o usuário está 

presente) para informar seus amigos, podendo tornar-se mayor (que mais realizou check-in do 

local). Com isso usuários ganhavam badges. Os sistemas também faziam com que os 

                                                           
8 Disponível em http://opusphere.com/wannadoo/ 
9
 Disponível em https://pt.foursquare.com/ 

http://opusphere.com/wannadoo/
https://pt.foursquare.com/
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restaurantes e comércios utilizassem a ferramenta para atrair mais clientes, criando promoções 

e descontos. 

Em maio de 2014 o Foursquare passou a ser um sistema para avalição de lugares. 

E criou-se o Swarm
10

, aplicativo para continuar o serviço de geolocalização. Ao fazer essa 

divisão, tiraram a gamification que existia e engajava seus usuários. Após inúmeras 

reclamações por parte dos usuários, os criadores do Swarm voltaram a incluir as técnicas de 

jogos que o Forsquare possuía e incluíram novas funcionalidades, como sticker
11

 dourado 

(primeiro a fazer check-in dentre os amigos).  

 Waze 

 

O Waze
12

 é um aplicativo de navegação contendo informações de trânsito em 

tempo real, fundado no ano de 2008, em Israel, pelos engenheiros Ehud Shabtai e Amir 

Shinar. Hoje é considerada uma das principais ferramentas de GPS disponível; em 2013 a 

Google comprou o Waze por US$ 966 milhões. 

O aplicativo funciona de forma colaborativa, sendo assim, é preciso que seus 

usuários adicionem informações. As contribuições - os chamados alertas - são transformadas 

em pontos. É possível informar como está o trânsito, se há acidentes, polícias, bloqueios, 

radar e até mesmo informar preços do combustível. Ao mapear o deslocamento de seus 

usuários para gerar mapas de tráfego, o aplicativo calcula a distância percorrida. Com isso, é 

possível determinar a classificação do usuário, que vai de “Bebês” a “Realeza”. 

Visto que foi apresentado os conceitos essenciais sobre gamification, apresentados 

alguns cenários que têm encontrado resultados positivos utilizando essa técnica e que é uma 

tendência atualmente a implantação dela para engajamento, no capítulo a seguir será 

apresentado a solução proposta deste trabalho.   

 

 

                                                           
10

 Disponível em https://pt.swarmapp.com/ 
11  Ilustrações ou carateres animados 
12 Disponível em https://www.waze.com/pt-BR 

https://pt.swarmapp.com/
https://www.waze.com/pt-BR
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4. CHIRON: UMA SOLUÇÃO CORPORATIVA DE GAMIFICATION 

 

Apresentamos nesse capítulo os aspectos gerais relacionados a implementação do 

Chiron, apresentando seus requisitos, arquitetura, diagrama de caso de uso, junto com a 

tecnologia e o ambiente usado para o desenvolvimento. 

O sistema de T&D foi criada para suprir as necessidades do Instituto Atlântico, 

visto que as avaliações de competência só eram realizadas pelos colaboradores porque eram 

obrigatórias, devido também porque muitos treinamentos eram cancelados por falta de 

colaboradores inscritos e pela desmotivação do colaborador em ministrar treinamentos. 

O nome Chiron, escolhido pelo MIC (Microsoft Innovation Center), na mitologia 

grega foi considerado como o último dos centauros, sendo altamente reconhecido como 
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professor por ser muito inteligente. A logo, figura X, foi criada com a junção da logo do 

Instituto Atlântico com personagem da mitologia grega. 

 

Figura 1 - Logo do Chiron  

 

4.1 Requisitos do Sistema 

Ressaltando a importância no processo de desenvolvimento de um software, 

Sommerville (2005, p.83), distingue os requisitos em: 

 Requisitos funcionais: São declarações de funções que o sistema deve fornecer, 

como o sistema deve reagir a entradas específicas e como deve se comportar em 

determinadas situações. Em alguns casos, os requisitos funcionais podem também 

explicitamente declarar o que o sistema não deve fazer. 

 Requisitos não-funcionais: São restrições sobre os serviços ou funções oferecidas 

pelo sistema. Entre eles destacam-se restrições de tempo, restrições sobre o 

processo de desenvolvimento, padrões, entre outros. 

Levando em consideração a classificação acima, serão apresentados os principais 

e já implementados requisitos do Chiron, nas seguintes subseções. 

4.1.1 Requisitos funcionais 

 O acesso ao software será controlado através de um conjunto de credenciais 

(login/senha). 

 O sistema deverá permitir que os usuários administradores gerais realizem consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de usuários, perfis, funções, competências, conteúdo, 

provas e treinamentos. 

 O sistema deverá informar aos usuários o status de sua competência, caso precise 

reciclar ou não. 
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 O sistema deverá possuir um ambiente para realização do auto-teste com tempo para 

sua realização. 

 O usuário poderá verificar seu histórico do auto-teste. 

 O sistema deverá destacar os próximos treinamentos que ocorrerão na organização. 

 O sistema deverá possuir um ambiente para o usuário administrador realizar a 

frequência dos participantes do treinamento. 

 O usuário comum do sistema poderá editar seu perfil, adicionando sua foto, 

informações de formação acadêmica, certificações, cursos e idiomas. 

 O usuário comum poderá ter acesso ao perfil de qualquer usuário cadastrado no 

sistema. 

 O sistema deverá informar ao usuário a classificação, os pontos e as conquistas do 

usuário. 

 O usuário poderá verificar seu histórico de pontos conquistados no sistema. 

 O sistema deverá possuir um ambiente para que o usuário veja suas badges 

conquistadas. 

 O sistema deverá mostrar no ranking apenas os 10 melhores classificados. 

4.1.2 Requisitos não funcionais 

 A solução deverá utilizar um ambiente em Cloud, que permitirá a expansão/redução 

do hardware alocado em caso de picos ou baixas de utilização. 

 O sistema deverá estar disponível 7 dias por semana 24 horas por dia. 

 O sistema deverá utilizar o idioma pt-BR. 

 Fazendo-se uso dos padrões de interface Web, a solução deverá possuir uma interface 

gráfica amigável. 

 As mensagens de erro da solução deverão conter informações que facilitem a 

identificação do problema por parte dos usuários.  

 O tempo de resposta da solução deverá se dar em até 10 segundos, dependendo da 

complexidade da operação e da latência de rede. 

 As ações e mudanças de tela deverão ser processadas e feitas em até 5 segundos. 
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4.2    Arquitetura de componentes 

A arquitetura da solução é composta de 2 módulos, sendo o módulo Web e Mobile 

implementados em versões posteriores: 

Web Role

(WebSite + WebService)

Data Sources

Mobile Clients

 

Figura 2 - Design Lógico da Visão Geral – Fonte: Microsoft Innovation Center de Fortaleza 

 

 Mobile Client: Responsável por fornecer o acesso à plataforma à partir de 

smartphones.  

 

Mobile Client

Service

Façade (Business Rules)

Persistence

Infrastructure

Model

ProxyService

UI

Local 

Storage

Web Role

(WebSite + WebService)

 

Figura 3 - Design Lógico do Mobile Client - Fonte: Microsoft Innovation Center de Fortaleza 

 

 Web Role (WebSite + Web Services): Módulo que contém o WebSite com as 

interfaces de usuários.  Fornece ainda acesso via web service para as características da 

plataforma. 
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IIS

Presentation Layer

Business Layer

Business Managers (Facade)

Business 

Workflows

Business 

Components

Business 

Entities

Data Access Logic Components

(EntityFramework 4.0)

Data Sources

Model

Infrastructure

Integration 

Services

 

Figura 4 - Design Lógico do Web Role - Fonte: Microsoft Innovation Center de Fortaleza 

4.3    Modelagem Arquitetural 

 

A organização em camadas é a chave para a independência entre os componentes e 

essa independência é que vai atingir os objetivos de eficiência, escalabilidade, reutilização e 

facilidade de manutenção. A modelagem escolhida para a implementação do Chiron foi a 

arquitetura cliente-servidor de três camadas (Sommerville, p.208), pois permite a divisão das 

funções envolvidas na manutenção e apresentação do sistema, mapeando os dados de entrada, 

o processamento e a saída para o modelo de interação com o usuário. As camadas são: 

 Presentation Layer: Camada com a apresentação do usuário que contém os 

ASP.NET WebForms, grades, botões, validação de dados, e outros meios de 

formatação. Passa os dados para a camada de Regras de Negócio. Cada página 

do WebSite representa uma classe (Code-Behind). 

 Business Layer: Camada com a lógica de negócio da aplicação. É a única 

camada que acessa a camada de dados, sendo responsável por gerenciar o fluxo 

de dados entre a interface e a camada de persistência, aplicando as regras sobre 
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os dados. Esta camada gerencia os fluxos e chamadas as atividades 

correspondentes para realizar as operações necessárias. 

 Data Access Layer: Camada com o Banco de Dados. Contém os mapeamentos 

e as informações necessárias para persistir os dados no SGBD. Esta realizará 

mapeamentos objeto-relacionais e trabalhará com valores fortemente tipados. 

O uso do Entity Framework permite um desenvolvimento simplificado, e o uso 

de POCOS
13

, abstraindo os modelos de sua persistência. 

 

4.4    Caso de Uso 

 

Para melhor o entendimento do sistema segue abaixo o diagrama de Caso de Uso, 

destacando as principais funcionalidades do sistema para dois atores: Administrador e Usuário 

Comum. 

 
Figura 5 - Diagrama de Caso de Uso - Fonte: Autor 

 

Segue abaixo uma descrição breve de cada caso: 

 Manter Usuário: Abrange as funcionalidades de criar, editar, deletar e consultar 

usuários. 

                                                           
13 São classes simples de domínio que possuem apenas get/sets e um construtor e que não dependem de nenhum 

framework; as classes POCO não são obrigadas a herdar de nenhuma outra classe ou implementar nenhuma 

interface. Portanto as classes POCO são independentes de frameworks. 
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 Manter Perfil: Abrange as funcionalidades de criar, editar, deletar e consultar perfis 

de usuários no sistema. Perfil do usuário refere-se as permissões do usuário no 

sistema. 

 Manter Função: Abrange as funcionalidades de criar, editar, deletar e consultar 

função. Função refere-se ao cargo do usuário na organização. 

 Manter Competência: Abrange as funcionalidades de criar, editar, deletar e consultar 

competência. Competência refere-se ao conhecimento exigido para uma função.  

 Manter Questão: Abrange as funcionalidades de criar, editar, deletar e consultar 

questão.  

 Manter Prova: Abrange as funcionalidades de criar, editar, deletar e consultar prova.  

 Manter Material: Abrange as funcionalidades de criar, editar, deletar e consultar 

material. Material para o autoestudo do usuário. 

 Manter Treinamento: Abrange as funcionalidades de criar, editar, deletar e consultar 

treinamentos. Treinamentos presenciais que ocorrerão dentro da organização. 

 Aprovar Frequência: Realiza a frequência dos inscritos no treinamento de acordo 

com sua presença nos treinamentos. 

 Verificar Competência: Usuário poderá verificar suas competências necessárias e 

saber se precisa ser reciclada ou não. 

 Baixar Material: Usuário realiza o download do material de estudar pro auto-

teste(prova). 

 Realizar Auto-teste: Usuário realiza o auto-teste (prova) para determinada 

competência. 

 Inscrever Treinamento: Usuário realiza inscrição para participar do treinamento. 

 Verificar Pontos: Usuário verifica seus pontos conquistados. 
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 Verificar Badges: Usuário verifica seus badges conquistados. 

 Verificar Ranking: Usuário verifica sua classificação. 

4.5    Ambiente e Tecnologia de desenvolvimento 

Para tal finalidade, foram utilizadas as tecnologias da Microsoft para 

desenvolvimento do sistema; utilizar-se-á ainda o Visual Studio 2013 como ambiente de 

desenvolvimento, uma IDE muito rica em detalhes e recursos, visando um melhor 

desempenho para o desenvolvimento. O Asp.Net será a plataforma para desenvolvimento da 

aplicação Web. Como linguagem de programação foi escolhida o C#, uma linguagem de 

programação orientada a objetos. Para o front-end foi utilizado o Web Forms (componentes 

que há no Visual Studio, que só basta segurar e arrastar), CSS, JavaScript, além do framework 

Bootstrap, que facilita o desenvolvimento da aplicação web, tornando-a responsiva. O sistema 

gerenciador de banco de dados escolhido foi o SQL Server.  

4.6    Hospedagem 

Após o desenvolvimento do Chiron, foi escolhido o Microsoft Azure
14

 para a 

hospedagem do sistema. A plataforma em nuvem da Microsoft possui vários serviços 

integrados, entre eles, análise, computação, banco de dados, serviços móveis, redes, 

armazenamento e Web.   

De forma rápida, foi possível publicar e configurar o Chiron diretamente do 

Visual Studio. Após a publicação, ouve a exportação do banco de dados SQL Server para o 

SQL Azure, pois já havia dados importantes cadastrados do SQL Server. Por padrão, o 

domínio do Azure Web Sites possui a seguinte terminação: *.azurewebsites.net. Dessa 

maneira, o endereço criado para o Chiron foi http://chiron.azurewebsites.net/. 

  

                                                           
14

 http://azure.microsoft.com/pt-br/  

http://chiron.azurewebsites.net/
http://azure.microsoft.com/pt-br/
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5. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA 

 Neste capítulo será apresentado o funcionamento do sistema, detalhando algumas 

interfaces. Vale ressaltar que as seguintes figuras, telas do sistema, foram colocadas em fase 

de teste para um grupo de 10 pessoas e estão disponíveis ao acessar e navegar pela URL 

http://chiron.azurewebsites.net/.  

Na figura 6, mostra a tela de autenticação, onde o usuário, uma vez registrado, só 

terá acesso ao sistema preenchendo um e-mail e senha válidos. 

 
Figura 6 - Tela de autenticação - Fonte: Autor 

 

http://chiron.azurewebsites.net/
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Na figura 7, mostra a tela inicial após o usuário se logar.  Em seguida são 

enumerados alguns componentes por um retângulo vermelho para ser detalhados a seguir:  

 
Figura 7 - Tela de autenticação - Fonte: Autor 

1. Apresenta a foto do usuário autorizado juntamente com sua função na 

empresa. Logo abaixo, possui opções como ver Perfil, Editar Pefil, Minhas 

Inscrições (inscrições realizadas em treinamento presenciais) e o Ranking. 

2. A barra de menu, possui mais funcionalidades para usuário administrador do 

sistema. O menu Administração possui um CRUD para usuários, perfil, 

funções e competências. O menu Conteúdo possui um CRUD para material, 

questão e prova. O menu Relatório, ainda não implementado, será elaborado 

de acordo com as necessidades da empresa. O menu Treinamento possui um 

CRUD para treinamento e frequência. Além de possuir opções para o usuário 

comum poder sugerir algum treinamento para ministrar e onde também poderá 

realizar a inscrição. 

3. Banner informativo com os treinamentos presenciais que serão aplicados 

dentro da empresa. 

4. Aba flutuante, onde informa as competências que o usuário deve ter, 

informando as competências conquistadas e os que estão com pendência, 

representado pelas cores verde e vermelha respectivamente. 
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5. Aba flutuante, onde apresenta algumas técnicas de gamification 

implementadas. Apresenta a colocação do usuário, seus pontos e a quantidade 

de badges conquistados. 

Na figura 8 detalha bem as 2 primeiras etapas da gestão de competência, 

informada na Capítulo 1. A tela é onde ocorre a inclusão e alteração das competências 

relevantes na empresa, além de relacionar as funções com a competência necessária. Há 

também a inclusão da carga horária (baseado no material de estudo da competência) e a badge 

da competência. 

 
Figura 8 - Tela de Incluir/Alterar Competência - Fonte: Autor 

Na figura 9 ocorre o cadastro do usuário, além da 3ª etapa do ciclo básico de 

gestão de competência, que é o registro do perfil funcional do usuário.  

 
Figura 9 - Tela Gerenciar Usuário - Fonte: Autor 
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Na figura 10, é a tela de Informações da Competência, permitido apenas acessar 

as competências necessárias de acordo com a função do colaborador. Nela é possível, fazer o 

download do material de estudo, verificar informações do auto-teste e se precisa ser realizada, 

além do histórico de notas da avaliação por competência. Está relacionado com a 4ª etapa do 

fluxo básico da gestão de competência, citado do capítulo 1.   

 
Figura 10 - Tela Informações da Competência - Fonte: Autor 

 

Na figura 11 mostra o ambiente para realizar da avaliação por competência 

virtual, informando qual prova está sendo realizada, o tempo regressivo para o final da prova. 

As questões são sorteadas de um banco de questões de maneira que a prova fique com 50% de 

nível difícil, 30% nível médio e 20% nível fácil, de acordo com as regras da empresa. 

 
Figura 11 - Tela Auto-Teste - Fonte: Autor 
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Na figura 12 mostra o resultado da avalição de competência, informando a nota, a 

badge e os pontos conquistados.   

 
Figura 12 – Tela do Resultado do auto-teste - Fonte: Autor 

 

A figura 13 mostra dois dos princípios PBL, visto no capítulo 3, que são os 

Leaderboards (Ranking) apresentando apenas os 10 melhores classificados de acordo com os 

principais sistemas que utilizam essa técnica, como o Waze e também os Points (Pontos) 

apresentando o histórico de pontos conquistados, tanto no auto-teste, como em treinamentos. 
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Figura 13 - Tela com o Ranking e o Histórico de pontos - Fonte: Autor 

 

A figura 14 apresenta o outro princípio PBL, que são as Badges (Crachás) 

conquistadas no sistema. É possível conquistar quatro tipos de badges: Auto-teste, 

Treinamento, Funções e TecNews/HelpFriend, as três últimas a serem implementadas. A 

figura apresenta exemplo de um usuário conquistando algumas de cada tipo das quatro de 

badges existentes. 

  
Figura 14 – Tela Minhas Badges - Fonte: Autor 
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A figura 15 apresenta o perfil público do usuário. Podendo ser acessado por 

qualquer pessoa. Vale ressaltar, que além de mostrar as conquistas do usuário é possível 

visualizar as informações a respeito da formação acadêmica, certificações, cursos e idiomas 

preenchidos pelo mesmo. Sendo importante para o departamento de gestão de pessoas a 

utilização do filtro para essas informações aproveitando seu quadro de funcionários caso 

necessite. 

 
Figura 15 – Tela de Perfil público de um usuário - Fonte: Autor 

 

A figura 16 apresenta a tela de Visualização de Treinamentos cadastrados a partir 

de um smartphone. O Chiron será responsivo para o colaborador poder ter acesso a partir de 

qualquer plataforma, seja web, smartphones ou tablets. Isso é possível porque foi utilizado na 

implementação o Bootstrap.  
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Figura 16 – Tela Visualizar Treinamento - Fonte: Autor 

 

 

Apresentado o funcionamento do Chiron, percebe-se a inclusão de um ambiente 

onde possa ocorrer o acompanhamento do processo de gestão de competências, monitorando a 

evolução dos colaboradores. É possível perceber também a implementação do princípio PBL 

no Chiron, elementos bastante utilizados em sistemas que utilizam gamification para motivar 

usuários. O seguinte capítulo, traz uma avaliação da ferramenta realizada por um grupo de 

colaboradores, com o intuito de comprovar a eficiência da técnica implantada. 
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6. AVALIAÇÃO DA FERRAMENTA  

 

O Chiron, hospedado no Azure, foi apresentado para um grupo de 10 pessoas do 

Instituto Atlântico, que se encontram alocado no MIC e que não fizeram parte do 

desenvolvimento do sistema. Foi liberado um material de estudo para realização das 

avaliações de competência (Conhecimento no Processo de Implementação, Conhecimento no 

Processo de Testes e Conhecimento no Processo de Revisão Técnica), o auto-teste, de acordo 

com a função do grupo, que é de desenvolvedor, dez dias antes de utilizarem o Chiron.  

Após o período de estudo, foi criada e repassado um login e senha de usuário 

comum para cada pessoa e orientado a realizar atividades no sistema sem nenhuma instrução. 

Entre as atividades, estão a atualização do perfil, inscrição em treinamentos e realização do 

auto-teste.  

No dia 29/05/2015 foi realizada uma pesquisa com as 10 pessoas que utilizaram o 

sistema Chiron para verificar a aceitação e receber feedbacks do Chiron. Para a realização do 

questionário foi utilizado a versão grátis do SurveyMonkey, onde só é possível elaborar 10 

questões. O SurveyMonkey15 é um serviço online para criar e gerenciar pesquisas de uma 

maneira prática e fácil, obtendo resultados em formas de gráficos e tabelas. 

Vale ressaltar que o questionário foi submetido a uma quantidade limitada de 

pessoas e de apenas um grupo, que são os de desenvolvedores. Portanto, os resultados devem 

                                                           
15 Disponível em https://www.surveymonkey.com/ 
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servir apenas como um indicativo para melhoria do sistema de acordo com os critérios 

adotados. 

A seguir, mostraremos as perguntas utilizando critérios vistos no capitulo 3, 

juntamente com o resultado gráfico do questionário: 

1) Que nota você dá para o Chiron de 0 a 10?  

 
Figura 17 – Análise do resultado da Questão 1 - Fonte: SurveyMonkey 

 

A primeira questão foi realizada para receber um feedback dos usuários, sem que 

as próximas perguntas do questionário não influenciassem nas respostas dos mesmos. O 

resultado foi satisfatório, tendo em vista que 20% deu nota 7, 60% deu nota 9 e 20% deu nota 

10. 

2) O que considera mais atrativo no uso de ferramentas como o Waze, 

Swarm(Foursquare), Stackoverflow, Codecademy, Duolingo, etc?  
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Figura 18 – Análise do resultado da Questão 2 - Fonte: SurveyMonkey 

 

A segunda questão foi realizada para obter o que mais atrai o usuário em 

aplicações de sucesso que utilizam gamification para ser incorporadas no Chiron. Como 

resultado foi obtido: 60% dizem que é aprendizado e recompensa, 50% dizem que é 

compartilhamento de informações e 30% dizem ser os desafios e a competição. Uma pessoa 

especificou em outro que a interação com outros usuários é atrativa. 

3) Qual (is) elementos(s) você considera motivador? 

 

 
Figura 19 – Análise do resultado da Questão 3 - Fonte: SurveyMonkey 

 

A terceira questão foi realizada para saber que elementos, que segundo Werbach e 

Hunter, possuem maior relevância para técnica gamification, o usuário considera motivador. 
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Como resultado temos: 80% considera desafios, 70% cooperação, 60% recompensas, 50% 

competição e aquisição de recursos. Apenas 20% consideram transações e 10% o feedback. 

4) O sistema possui design agradável? 

 
Figura 20 – Análise do resultado da Questão 4 - Fonte: SurveyMonkey 

Segundo Kapp, o design de uma aplicação é extremamente importante para tornar 

a aplicação atrativa ao usuário. A quarta questão foi criada para se obter um feedback a 

respeito disso. Como resultado, 100% das pessoas concordaram com o design agradável. Uma 

pessoa informou ainda, que o visual dos questionários precisa ser melhorado. 

5) Considera o sistema de fácil manuseio? 

 
Figura 21 – Análise do resultado da Questão 5 - Fonte: SurveyMonkey 

 



50 
 

 

A quinta questão foi realizada, devido os usuários não terem recebido instrução 

nenhuma para utilização do Chiron. Tendo como resultado unânime, todos consideraram o 

sistema de fácil manuseio. 

 

6) O que você achou do ambiente de realização do auto teste? 

 
Figura 22 – Análise do resultado da Questão 6 - Fonte: SurveyMonkey 

 

A sexta questão foi realizada para avaliar o ambiente onde é realizado a avaliação 

por competência. O resultado foi 60% considerou o ambiente bom, 30% considerou muito 

bom e 10% considerou adequado. 

7) Você considera que o conteúdo explanado na prova foi aliado com o material de 

estudo? 

 
Figura 23 – Análise do resultado da Questão 7 - Fonte: SurveyMonkey 

 

A sétima questão foi criada para saber se os usuários consideraram que o material 

de estudo foi suficiente para realização do auto-teste. O resultado foi que 80% das pessoas 



51 
 

 

concordaram e 20% discordaram. As duas pessoas que discordaram informaram que possui 

material em excesso, sugerindo que fosse mais resumido e que nem sempre a questão da 

prova tem compatibilidade com o material de estudo. 

 

8) Acha interessante o sistema de pontuação para incentivar a participação de 

atividades no Chiron? 

 
Figura 24 – Análise do resultado da Questão 8 - Fonte: SurveyMonkey 

 

O sistema de pontuação é uma das técnicas mais usadas em gamification e está 

técnica está aplicada no Chiron. A oitava questão, foi feita para se obter um feedback dos 

usuários a respeito dessa técnica. Todas as pessoas acharam interessante o sistema de 

pontuação para incentivar a participação de atividades no Chiron. 

 

9) O uso do Chiron pode promover de maneira mais atrativa e engajadora a 

reciclagem nos conhecimentos? 
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Figura 25 – Análise do resultado da Questão 9 - Fonte: SurveyMonkey 

 

Por ser a versão beta, foi criada a questão 9 para saber se a implementação de 

técnicas de gamification no sistema de Treinamento e Desenvolvimento Chiron promove de 

maneira mais atrativa e engajadora a participação dos colaboradores na reciclagem dos 

conhecimentos. Todos concordaram. 

 

10) Qual a visão geral deste sistema? 

 
Figura 26 – Análise do resultado da Questão 10 - Fonte: SurveyMonkey 

 

Por fim, a décima questão foi criada para receber o feedback geral do sistema, na 

qual, o usuário pôde reavaliar sua impressão a respeito do Chiron com base nas questões de 

número 2 ao 9. O resultado foi que 90% das pessoas consideraram bom e muito bom e apenas 

10% considerou adequado. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho desenvolveu um estudo e apresentou uma proposta de aplicação dos 

conceitos de gamification em um ambiente corporativo, atrelando motivação e capacitação 

dos colaboradores. Devido a isso, foram mencionados princípios sobre Gestão de Pessoas, 

com o intuito de embasar a importância do investimento constante em treinamentos 

corporativos, além de conceitos relacionados a jogos, com o intuito de embasar o conceito 

gamification, que foi introduzido em seguida. 

Os relatos de experiência em diferentes cenários demonstraram que todos os tipos 

de gamification, quando bem projetados, podem ser aplicados como ferramentas capazes de 

motivar pessoas, tanto no ambiente corporativo quanto em outras áreas.  

Um resultado importante do trabalho foi a criação de um sistema que se pretende 

que seja utilizado para auxiliar os profissionais da área de Gestão de Pessoas, na qual prepara 

a o funcionário para o cargo e para a vida de forma voluntária e engajante, tornando-os mais 

capacitados e qualificados. O processo de desenvolvimento do Chiron envolveu a definição 

do projeto, incluindo suas diretivas, requisitos, arquitetura e as tecnologias empregadas. 

Dentre os principais objetivos do Chiron estão: treinar os colaboradores, 

transmissão de informação, desenvolvimento de novas habilidades, conceitos e 

conhecimentos, aumento de produtividade, melhorar o relacionamento interpessoal, melhorar 

a comunicação, diminuir o retrabalho, entres outros. 
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Uma conclusão do projeto desenvolvido foi a constatação do fato de que a 

utilização de gamification surge como um elemento motivador nas equipes e, devido a isso, 

possui um enorme potencial para contribuir enormemente na capacitação das pessoas, 

tornando os colaboradores mais motivados e, consequentemente, mais qualificados. 

7.1 Proposta de trabalhos futuros 

 

Dentro do contexto deste trabalho, são propostas as seguintes sugestões para 

trabalhos futuros: 

 Aprimoramento do sistema Chiron, implementando novas funcionalidades, 

como o TecNews, um ambiente que será criado para publicações de 

novidades relacionadas ao mundo da tecnologia, o HelpFriend, que será 

criado para pessoas de outros projetos poderem auxiliar uma as outras em 

possíveis dúvidas e também um ambiente que ocorra treinamento em 

trilha, que poderá ser realizado a distância, fazendo com que os 

colaboradores aprimorem seus conhecimentos. 

 Uma análise sobre os possíveis efeitos negativos que o uso da técnica 

gamification podem ocasionar. 

 Incremento de novos elementos de gamification, como uma Lojinha 

Virtual. 

 Desenvolvimento de estudos adicionais da aplicação da ferramenta em 

produção, de forma a se obter mais detalhes sobre o impacto da mesma no 

ambiente corporativo. 
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