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ABSTRACT: In Software Process Improvement (SPI) implementations, there are some 

problems and difficulties that must be overcome to increase the chances of success. This 

was evidenced by means studies that report such activities are complex and require 

knowledge and commitment to developing them. Thus, it is a noticeable need to develop 

strategies focused to help software development organizations to overcome such barriers. 

Given the exposed above, this present work presents a proposal that involves some way of 

solving the SPI problems from the application of gamification, used as a facilitating tool 

that can provide motivation and commitment in several areas. 
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Uma Proposta de Solução para Problemas de Melhoria do Processo de Software a partir da 

Utilização de Gamificação. 

 

RESUMO: Nas implementações de Melhoria de Processos de Software (MPS) existem 

diversos problemas e dificuldades que devem ser superadas para aumentar as chances de 

sucesso. Isto foi evidenciado a partir de estudos que relatam que tais atividades são 

complexas e exigem conhecimento e engajamento para desenvolvê-las. Assim, é 

perceptível a necessidade do desenvolvimento de estratégias a fim de auxiliar as 

organizações de desenvolvimento de software a superarem tais barreiras. Diante do 

exposto, este presente trabalho apresenta uma proposta que envolve algumas formas de 

solucionar os problemas de MPS a partir da aplicação de elementos de gamificação, 

utilizada como uma ferramenta facilitadora que pode proporcionar a motivação e o 

comprometimento em várias áreas. 

Palavras-chave: Gamificação, Melhoria de Processos de Software, Problemas e 

Dificuldades em MPS. 
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1. INTRODUÇÃO 

O sucesso na implementação de iniciativas de Melhoria de Processos de Software (MPS) 

depende fundamentalmente de estratégias e abordagens adotadas para apoiar a execução de 

tais iniciativas. Assim, a ausência ou a falta de adequação dessas abordagens é uma das 

razões mais comuns para o fracasso das iniciativas de melhoria (MONTONI, 2010). Além 

disso, outros fatores também são apontados como causadores de fracassos na condução 

destas iniciativas, tais como fatores sociais e culturais, falta de comunicação, motivação e 

de apoio da alta direção (BAYONA et al., 2012).  

Apesar de haver estudos que abordem os problemas evidenciados nos programas de 

melhorias, poucos trabalhos ainda buscam identificar práticas no sentido de mitigar os 

efeitos negativos dos fatores críticos (MENDES et al., 2007). Desta forma, é importante 

que toda iniciativa de MPS considere métodos e técnicas nos processos propostos para 

facilitar a implementação e, assim, minimizar os efeitos negativos percebidos pelos 

envolvidos no processo (MERRIAM, 2009).  

Diante do exposto, este artigo tem por objetivo apresentar uma proposta de solução 

para problemas de MPS a partir da aplicação de elementos de gamificação, visto que a 

gamificação foi identificada como uma ferramenta que leva à motivação e ao 

comprometimento em várias áreas (DETERDING, 2012), incluindo Tecnologia da 

Informação e, mais especificamente, Engenharia de Software (DORLING e 

MCCAFFERY, 2012).  

A Gamificação permite ainda a definição de mecanismos que proporcionam a 

motivação das pessoas para aumentar a produtividade e o desempenho, fomentar a 

inovação, a colaboração e a participação (WERBACH e HUNTER, 2012), e oferece a 

oportunidade de um melhor envolvimento do usuário, feedback mais rápido das realizações 

e indicadores de progresso mais visíveis da melhoria contínua do processo de software 

(DORLING e MCCAFFERY, 2012) 

 Além desta seção introdutória, este artigo está estruturado da seguinte forma: a 

Seção 2 apresenta a fundamentação teórica; a Seção 3 apresenta os trabalhos relacionados; 

a Seção 4 apresenta um mapeamento realizado, com a descrição da metodologia, dos 

problemas de MPS considerados, bem como o mapeamento resultante dos elementos de 

gamificação para resolver os problemas de MPS; e a Seção 5 apresenta as conclusões e os 

trabalhos futuros. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Nesta seção inicial serão abordados alguns conceitos para um melhor entendimento da 

pesquisa descrita neste artigo. 

 

2.1 Elementos de Gamificação 

A gamificação é a arte de derivar elementos divertidos e envolventes encontrados 

normalmente em jogos e aplicá-los cuidadosamente em atividades produtivas ou do mundo 

real (CHOU, 2016). Para DETERDING e DIXON (2016), a gamificação significa utilizar 

elementos de design de jogos em outros contextos não relacionados a jogos de forma a 

engajar as pessoas para atingir um objetivo. 

Para CHOU (2016), um termo que deveria ser empregado para referenciar a 

gamificação é o “Design com foco humano” em oposição ao que normalmente 

encontramos na sociedade como "Design com foco em função", já que o design com foco 

em humano otimiza a motivação humana em um sistema, ao invés de otimizar a eficiência 

funcional pura dentro do sistema. 
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Desta forma, os conceitos abordados na gamificação estão cada vez mais presentes 

em todos os aspectos de nossas vidas, por exemplo, na educação, trabalho, marketing, 

sustentabilidade, até cuidados de saúde e pesquisa científica. Um exemplo clássico de 

utilização da gamificação é o programa de milhas aéreas, nos quais os clientes acumulam 

pontos com as viagens realizadas e estes pontos podem ser revestidos em passagens aéreas, 

serviços específicos que a empresa oferece e, em casos de excesso de bagagens, é 

permitido o despacho sem pagamentos adicionais, entre outras vantagens.   

No contexto organizacional, o engajamento dos colaboradores é fundamental para 

atingir o objetivo esperado, logo com a aplicação da gamificação almeja-se a motivação 

intrínseca nos membros da equipe. Ressalta-se que a gamificação não é apenas retribuir o 

funcionário, mas sim motivá-lo a conquistar a recompensa de maneira gamificada 

(BURKE, 2015). Para HAMARI e KOIVISTO (2015), a gamificação em ambiente 

empresarial promove modificações intrínsecas que provocam o indivíduo a participar da 

aplicação do método. Portanto, acima de qualquer recompensa oferecida neste tipo de 

método, a gamificação procura valorizar o fator pessoal, seja na relação com a equipe, 

como a valorização do próprio indivíduo em engajá-lo a alcançar suas metas. 

Quanto aos elementos de jogos, CHOU (2016) apresenta um framework organizado 

em Core Drivers e seus correspondentes elementos de jogos correlacionados (vide Quadro 

1). Os Octalysis Gamification Framework são divididos em oito Core Drivers, os quais 

representam fatores básicos e fundamentais em jogos que proporcionam a motivação para 

executar uma variedade de atividades e discussões. Além disso, conforme for a estratégia 

de jogo e cenário utilizado, existem os elementos ou técnicas para engajar os participantes, 

que no caso são os elementos de jogos, os quais são fatores capazes de impulsionar de 

maneira diferente o participante, onde algumas estratégias estimulam a partir da inspiração 

e capacitação e outros a partir da obsessão e manipulação. 

Quadro 1- Core Drivers e seus correspondentes elementos de jogos. 

Core Drive Elementos 

Core Drive 1: Significado Épico e 

Chamada (Epic Meaning & 

Calling) 

 

- Narrativa: fornece ao jogador algum contexto 

sobre por que ele deveria participar do jogo 

(narrativa envolvente). 

- Herói da Humanidade: incorporar uma missão 

mundial em suas demandas pode conquistar ainda 

mais participação durante o processo de 

integração.  

- Elitismo: é permitir aos envolvidos formar um 

grupo orgulhoso com base em etnia, crenças ou 

interesses comuns, pois isso faz com que se sintam 

parte de uma causa maior.  

- Sorte para iniciantes: é provocar nas pessoas a 

sensação de prestígio, por ser uma das poucas 

escolhidas a participar, logo isso, as torna muito 

mais propensas a agir.  

- Almoço grátis: dar brindes as pessoas 

selecionadas, de forma que elas as vinculem a um 

tema maior, e se sintam especiais e motivadas em 

suas tomadas de decisão. 

Core Drive 2: Desenvolvimento e - Barras de progresso: costumam ser usadas na 
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Core Drive Elementos 

Realização (Development & 

Accomplishment) 

 

experiência de integração. 

- O Efeito Rockstar: faz com que os usuários 

sintam que todos a sua volta estão interessados em 

interagir com eles. 

- Símbolos de conquista: receber um distintivo 

(Badges) para simbolizar uma conquista, faz a 

pessoa sentir-se orgulhoso e realizado. 

- Pontos de Status: são para manter a pontuação 

do progresso. 

- Classificação: elemento do jogo em que você 

classifica os usuários com base em um conjunto 

de critérios que são influenciados pelo 

comportamento dos usuários em relação às ações 

desejadas. 

Core Drive 3: Fortalecimento da 

Criatividade e feedback       

(Empowerment of Creativity & 

Feedback) 

 

- Boosters: quando um jogador obtém algo para 

ajudá-lo a alcançar o estado de vitória de forma 

eficaz. 

- Desbloqueio por Marco: quando as pessoas 

jogam, muitas vezes estabelecem um tempo de 

parada interno na forma de um marco. 

- Percepção de Escolha: fornecer aos envolvidos 

possíveis opções de escolha faz com que estes 

sintam mais desejo em participar, em comparação 

com simplesmente ter uma única opção a seguir. 

- Escolhas Significativas: geralmente é uma 

preferência por estilo e estratégia. 

Core Drive 4: Propriedade e Posse 

(Ownership & Possession) 

 

- Construção a partir do zero: quando você cria 

um produto ou serviço, muitas vezes é desejável 

que seus usuários aumentem sua propriedade no 

processo de criação. É por isso que é útil envolvê-

los no processo de desenvolvimento desde o 

início. 

- Conjuntos de coleções: dê às pessoas alguns 

itens, caracteres ou emblemas e diga a eles que 

isso faz parte de um conjunto de coleta que segue 

um determinado tema. Isso cria um desejo neles 

de coletar todos os elementos e concluir o 

conjunto. 

- Pontos Trocáveis: onde os usuários podem 

utilizar seus pontos acumulados de maneira 

estratégica e escassa para obter outros objetos de 

valor. 

- Anexo do Monitor: permite que as pessoas 

desenvolvam mais propriedade em relação a algo, 

de modo que estejam constantemente monitorando 

ou prestando atenção a ele. 
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Core Drive Elementos 

- Efeito Alfred: é quando os usuários sentem que 

um produto ou serviço é tão personalizado para 

suas próprias necessidades que não conseguem 

imaginar usar outro serviço. 

Core Drive 5: Influência Social e 

Parentesco. (Social Influence & 

Relatedness) 

 

- Missões de Grupo: são muito eficazes no jogo 

colaborativo e no marketing viral, porque exige a 

participação do grupo. 

- Tesouros Sociais: são presentes ou recompensas 

que só podem ser dados a você por amigos ou 

outros jogadores. 

- Produtos sociais: é uma ação de esforço mínimo 

para criar uma interação social. 

- Âncora de conformidade: implementar esse 

efeito em produtos ou experiências, a partir da 

proximidade dos usuários à norma social por meio 

da Mecânica de Feedback. 

- Refrigeradores de Água: costuma ser o local 

onde as pessoas fazem uma pequena pausa no 

trabalho e conversam sobre uma variedade de 

tópicos não relacionados ao trabalho. 

Core Drive 6: Escassez e 

Impaciência (Scarcity & 

Impatience) 

 

- Dangling e justaposição ancorada: permitir 

que o usuário saiba que é muito desafiador receber 

a recompensa, mas não impossível. Já na 

Justaposição você coloca duas opções lado a lado: 

uma que tem um custo e a outra exige muito 

esforço para realizar as ações Desejadas. 

- Cápsulas Magnéticas: são limitações impostas 

em relação à quantidade de vezes que um usuário 

pode cometer determinadas ações desejadas, o que 

estimula mais motivação para cometê-las. 

- Dinâmica de Nomeação: forma um gatilho 

construído ao longo do tempo.  

- Quebras de Tortura: são paradas inesperadas 

no caminho do usuário em direção à ação 

desejada. 

- Interface do usuário evoluída: é apresentar um 

conjunto muito limitado de opções principais 

durante o processo de integração. Depois que os 

usuários demonstram ter domínio da interface, 

desbloqueiam uma conquista que, por sua vez, 

libera novos recursos.  

Core Drive 7: Imprevisibilidade e 

Curiosidade (Unpredictability & 

Curiosity) 

 

- Escolha Brilhante: enfatiza um recurso 

importante que representa a ação desejada, para a 

qual os usuários precisam ser orientados.  

- Caixas Misteriosas / Recompensas Aleatórias: 

o participante recebe uma recompensa 
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Core Drive Elementos 

desconhecida ao concluir uma ação necessária. 

- Ovos de Páscoa / Recompensas Repentinas: 

são surpresas que são dadas sem que o usuário as 

reconheça de antemão. 

- Lista de Recompensas/ Loteria: os envolvidos 

devem ganhar recompensas aleatórias durante em 

determinados períodos.  

Core Drive 8: Perda e Prevenção                       

(Loss & Avoidance) 

 

- Herança legítima: faz o usuário acreditar que 

algo pertence a ele por direito. E depois faz com 

que sintam que será retirado se não cometerem a 

ação desejada. 

- Oportunidades evanescentes: é uma 

oportunidade que desaparecerá se o usuário não 

executar a ação desejada imediatamente 

- Status Quo Sloth and the FOMO Punch: vem 

na forma de simplesmente não querer mudar seu 

comportamento (tendência preguiçosa de inércia 

comportamental)  

- Prisão de custo irrecuperável: ocorre quando 

você investe tanto tempo em algo que, mesmo 

quando não é mais agradável, continua a cometer 

as ações desejadas porque não quer sentir a perda 

de desistir de tudo. 

Fonte: (Chou, 2016). 

 

Segundo CHOU (2016), outro fator a ser observado no Framework é que os Core 

Drives na parte superior do octógono são considerados bastante positivos para estimular a 

motivação, enquanto os Core Drives na parte inferior são considerados mais negativos. O 

referido autor classifica as técnicas que usam intensamente os Core Drives da parte 

superior como “White Hat Gamification”, enquanto as técnicas que utilizam os Core 

Drives inferiores são chamadas de “Black Hat Gamification”. Além disso, o framework 

também está organizado de modo que os Core Drives do lado direito possuem foco na 

criatividade, auto expressão e dinâmica social. Enquanto que os Core Drives que estão no 

lado esquerdo são mais comumente associados à lógica, pensamento analítico e 

propriedade. Essa relação esta descrita nas Figura 1 e 2, nas quais é apresentada a divisão 

entre as quatro partes supracitadas. 

CHOU (2016) ainda ressalta que as referências de Right Brain e Left Brain não 

devem ser compreendidas como literais em termos de geografia cerebral real, mas 

meramente como uma diferenciação simbólica entre duas funções distintas do cérebro. 
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Figura 1 - Black hat vs White hat. 

Fonte: (Chou, 2016). 

Figura 2 - Left brain vs Right brain. 

Fonte: (Chou, 2016). 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 

HERRANZ et al. (2013) apresentam uma abordagem para o gerenciamento de mudanças 

nas iniciativas de MPS, com base no uso de técnicas de gamificação para apoiar os 

processos de MPS. Os autores destacam o gerenciamento de mudanças como uma das 

áreas importantes para ser controlada. Desta forma, direcionam um cuidado maior aos 

gerentes, uma vez que suas ações são essenciais na melhoria do processo de software e 

seus comprometimento e suporte são essenciais para obter os benefícios de um processo de 

software. Contudo, os autores apresentam uma abordagem gamificada mais voltada à alta 

gerência, sem tratar outras lacunas que são percebidas durante a implantação da melhoria.  

No trabalho de HERRANZ et al. (2014) foi definida uma estrutura de gamificação 

orientada às necessidades da organização e aos grupos de profissionais de software 

envolvidos em uma iniciativa de MPS. Para estabelecer uma estrutura de gamificação 

adequada, os autores enfatizaram a necessidade de adaptar os fatores motivacionais de 

cada um dos grupos profissionais de software. Apesar dos autores construírem uma 

estrutura gamificada para auxiliar diferentes grupos de profissionais, a abordagem não 

especificou elementos que deveriam ser utilizados como possíveis soluções aos problemas 

que os profissionais enfrentariam, já que a estrutura a ser utilizada depende primeiramente 

do estudo inicial das pessoas que estarão envolvidas na iniciativa de melhoria.   

Para validar a estrutura de gamificação apresentada anteriormente, HERRANZ et 

al. (2016) utilizaram uma estrutura adaptada às particularidades de uma organização e 

profissionais de software para incentivar a motivação. Nesta validação, uma metodologia 

de pesquisa qualitativa foi empregada por meio de entrevistas que envolveram um total de 

29 especialistas em gamificação e MPS. Os resultados deste estudo confirmam a validade 

da estrutura apresentada, sua relevância no campo de MPS e seu alinhamento com as 

práticas padrão de implementação de gamificação nas organizações. Os resultados obtidos 

no estudo foram relevantes para fundamentar o uso da abordagem de gamificação no 

contexto de MPS, no entanto a estrutura foi adaptada às particularidades de uma 

organização e profissionais específicos, logo não podem ser generalizadas a outras 

organizações, visto que os autores desconhecem suas necessidades. Essa percepção é uma 

oposição ao que foi exposto no trabalho anteriormente, de criar uma estrutura adaptada de 

acordo com o cenário da organização. 
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O estudo de HERRANZ et al. (2018) teve como objetivo preencher a lacuna entre a 

gamificação na MPS e as evidências empíricas ao apresentar  a implantação da estrutura de 

gamificação de MPS em um ambiente real. A estrutura validada no trabalho anterior dos 

autores foi ajustada e implementada em uma pequena organização espanhola de 

desenvolvimento de software, em um experimento controlado, com foco em uma 

competição por equipes (grupo experimental) para validar sua eficácia. Os resultados da 

implantação mostram que a aplicação da estrutura não aumenta a motivação do pessoal nas 

tarefas de MPS, embora contribua para melhorar o desempenho destas. Logo, os autores 

apontam que os resultados obtidos são uma consequência do uso da mecânica competitiva 

do jogo, que podem ter causado tensão entre os participantes, e esse fato pode diminuir a 

motivação e a diversão. 

Conforme pode ser observado, nenhum dos trabalhos apresentados aborda uma 

estratégia com elementos de gamificação direcionada a cada problema de MPS, pois 

abordam o problema com o mecanismo de gamificação de forma mais generalizada para 

envolver os participantes. Outro ponto percebido nos trabalhos é a ausência de uma 

descrição mais aprofundada quanto à mecânica e os componentes de gamificação que 

foram utilizados, o que pode dificultar a replicação da proposta e impactar negativamente 

nos resultados da aplicação da estrutura em outras organizações.  

Neste contexto, o presente trabalho diferencia-se por apresentar uma estratégia de 

utilização de elementos gamificados, presentes no Octalysis Framework, em relação a 

problemas específicos de MPS, inter-relacionando o uso de cada elemento ao contexto da 

problemática. Ressalta-se que o mapeamento não buscou adequar-se a um porte específico 

de organização, visto que os problemas tratados podem ocorrer em qualquer ambiente 

organizacional. Assim, para garantir a generalização e a replicação da proposta, este estudo 

descreve os elementos que podem ser utilizados, quando a organização deparar-se com tais 

problemas.  

 

4. MAPEAMENTO 

Esta seção trata da concepção, planejamento e execução do trabalho objetivado neste 

artigo. Assim, a solução proposta baseia-se em um mapeamento realizado entre os 

problemas de MPS com os elementos de gamificação. 

 

4.1. Metodologia 

A metodologia realizada neste trabalho, para o mapeamento, compreende as etapas 

expostas na Figura 3, as quais serão descritas a seguir. 

 
Figura 3 - Metodologia utilizada no Mapeamento. 
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Fonte: Elaboração própria (2020). 

Inicialmente, foram executadas as atividades: “Estudar os Problemas de MPS 

(Literatura e Survey)”, a qual possibilitou o entendimento mais aprofundado dos 

problemas de MPS identificados em SOARES e OLIVEIRA (2020); e “Estudar os 

Elementos de Gamificação”, onde ocorreu a compreensão inicial dos conceitos e 

elementos que são abordados no contexto de Gamificação.   

Posteriormente, a etapa “Mapear os Elementos de Gamificação com os Problemas 

de MPS” pôde ser realizada. Nesta etapa foi realizada uma correlação dos elementos de 

gamificação propostos no framework de CHOU (2016), que poderiam ser utilizados para 

minimizar ou tratar cada problema de MPS detectados na literatura e no survey. Após isso, 

foi necessário executar a etapa “Estudar Soluções Propostas na Literatura para Problemas 

de MPS”, para verificar na literatura como os problemas de MPS estão sendo tratados ou 

solucionados de modo geral, sem direcionar a um problema específico.  

Os procedimentos de identificação de evidências na literatura sobre soluções para 

problemas enfrentados em implantação de melhoria de processo foram de maneira ad hoc, 

utilizando o google acadêmico como ferramenta de busca. Destaca-se que tal ferramenta 

foi utilizada por reunir uma imensidão de trabalhos indexados em várias bases de eventos 

nacionais e internacionais.  

A partir da pesquisa realizada pelo conjunto de palavras-chave, na etapa "Soluções 

para Problemas em Melhoria de Processo de Software", houve a leitura inicial do título, 

resumo e palavra-chave de cada trabalho para identificar se havia alguma relação com o 

assunto a ser investigado em questão. Após a análise dos trabalhos retornados houve a 

leitura por completo somente desses estudos julgados aderentes à pesquisa, visando 

identificar quais as soluções que os mesmos apresentavam. Desta forma, ocorreu a 

catalogação das soluções evidenciadas na literatura especializada.  

Com a finalização dos estudos na literatura, foi possível seguir à etapa “Mapear as 

Soluções Propostas na Literatura para os Problemas de MPS”, a qual permitiu realizar uma 

relação minuciosa de cada problema de MPS listado com as soluções coletadas da 

literatura, objetivando identificar quais problemas eram tratados em cada estudo. Ressalta-

se que no referido mapeamento foi perceptível a ausência de estudos que abordassem 

estratégias de tratamento (soluções) para todos os problemas listados no contexto de MPS. 

O referido mapeamento supracitado possibilitou executar a etapa “Relacionar as 

Soluções Propostas na Literatura com os Elementos Gamificados”, onde houve o 

relacionamento das soluções da literatura (resultante da etapa) com os elementos 

gamificados propostos anteriormente à cada problema. O objetivo deste relacionamento foi 

verificar se as soluções propostas na literatura abordavam uma maneira gamificada ou se 

levantavam argumentos que se assemelhavam a algum elemento de jogo prescrito no 

Octalysis Framework, desenvolvido por CHOU (2016). Ao final, foram organizadas e 

relacionadas todas as soluções encontradas com os correspondentes elementos de jogos 

potencialmente capazes de minimizar ou resolver os problemas em questão.  

É importante mencionar que no relacionamento realizado anteriormente alguns 

elementos mapeados não foram correlacionados com a Literatura, pois os estudos não 

abordaram soluções que os justificassem, logo alguns elementos mapeados 

fundamentaram-se apenas no Framework de CHOU (2016). A ausência de evidências para 

alguns elementos gerou a necessidade de executar a etapa “Analisar os Elementos de 

Gamificação Mapeados”, na qual houve uma nova análise dos elementos gamificados 

predefinidos, com o objetivo de verificar se precisaria manter ou retirar os elementos 

mapeados previamente para os problemas que não tinham justificativas descritas na 

literatura. 
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Por fim, ocorreu a etapa “Atualizar o Mapeamento dos Elementos de 

Gamificação”, tendo como principal atividade a realização de ajustes dos elementos 

gamificados mapeados. Tais alterações foram direcionadas pela retirada de elementos que 

foram julgados não necessários e adição de outros elementos com alta relevância de serem 

utilizados. 

 

4.2. Problemas de MPS 

Os problemas de MPS, dispostos na Figura 4, foram identificados no trabalho de SOARES 

e OLIVEIRA (2020), os quais realizaram um levantamento dos problemas sob duas 

perspectivas: análises realizadas na literatura e outra a partir de análises de resultados 

obtidos com a aplicação de um survey; com o intuito de contribuir, posteriormente,  com a 

definição de estratégias para tratar ou minimizar os impactos que estes problemas causam 

durante a implementação de MPS.  

A partir dos problemas elencados, foi possível realizar um estudo mais direcionado 

ao entendimento de cada problema. Essa compreensão contribuiu para o mapeamento das 

estratégias de gamificação proposta neste estudo em relação aos problemas de MPS 

evidenciados. 

 
Figura 4 - Relação dos problemas identificados na literatura com os problemas relatados no 

survey. 

Fonte: (SOARES e OLIVEIRA, 2020). 

 

Os problemas apresentados na Figura 4 são distinguidos em dois grupos: o primeiro 

relacionado aos “Problemas relatados na literatura”; e o outro com os “Problemas relatados 

no survey”. Na Figura 4 é perceptível também que há uma relação entre os problemas 

expostos, mesmo que estes não pertençam ao mesmo grupo. A relação completa desses 

problemas pode ser vista no trabalho de SOARES e OLIVEIRA (2020), já que o presente 

trabalho abordará apenas uma descrição dos problemas. 

O primeiro problema trata-se da “Mudança de cultura na organização”, o qual 

ocorre nas implementações de MPS em virtude de haver uma grande resistência por parte 

dos colaboradores em relação à padronização imposta nos modelos de melhorias para o 
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processo organizacional, uma vez que estes já adotam uma abordagem própria em sua 

rotina. 

O problema da “Burocracia nos programas de melhoria” surge da perspectiva que 

estes programas trazem, em sua implementação, muitos procedimentos que devem ser 

cumpridos para o alcance dos resultados esperados, o que muitas vezes é visto pelos 

colaboradores como algo dispendioso de tempo de ser aplicado no dia a dia. 

Já a “Falta de flexibilidade dos modelos” remete ao contexto de aplicação que é 

vista pelos envolvidos como algo muito engessado e complexo, repleto de divisões, regras 

e procedimentos que estes julgam ser redundantes e desnecessários ao funcionamento.  

A “Falta de/pouco comprometimento da alta gerência” ocorre, pois o não 

comprometimento destes pode afetar o andamento da melhoria como um todo, já que a 

gerência é a fonte inicial de investimentos, recursos e tomadas de decisões, fundamentais 

ao incentivo e apoio dos envolvidos na implantação da melhoria. 

 Outro problema destacado é o “Foco na certificação ao invés de focar na 

melhoria”, isso ocorre em situações que a organização visa apenas alcançar o resultado 

final, direcionando à determinada certificação, sem se preocupar em compreender e se 

dedicar ao atendimento dos requisitos necessários ao alcance dos objetivos pré-

estabelecidos na MPS.  

A “Redução nas horas de consultoria como forma de reduzir custos” pode 

acontecer quando não há compreensão do contexto de aplicação de MPS aos envolvidos, 

logo a falta de compreensão levará estes a aplicar mecanismos para burlar possíveis etapas 

e, consequentemente, reduzir custos de forma inadequada. Contudo, estas estratégias 

podem impactar negativamente nos resultados de etapas importantes no processo em 

questão. 

 Já o problema “Falta de conhecimento da importância dos modelos pelo mercado” 

considera as lacunas que existem de entendimento em relação aos modelos de melhorias. 

Muitos colaboradores desconhecem a real importância em ter um selo de qualidade 

associado à imagem da organização, pois não compreendem que o modelo agrega mais 

valor ao contexto de atuação da organização em relação ao mercado. Um selo de qualidade 

é bastante importante, pois transmite a mensagem que uma organização desenvolve 

serviços mais qualificados, adequados a termos estruturais, técnicos e de recursos humanos 

necessários. 

O outro problema identificado foi a “Falta de conhecimento em engenharia de 

software”. Esta falta é evidenciada em procedimentos básicos necessários na implantação 

do programa de melhoria, onde os colaboradores desconhecem ou não compreendem 

termos técnicos (conceitos) ou atividades de rotina utilizadas na engenharia de software.  

O problema descrito anteriormente tem influência direta com a “Falta de/pouco 

recurso humano qualificado”, já que este problema evidencia as dificuldades que os 

colaboradores podem ter durante a implantação, em virtude do despreparo em desenvolver 

as atividades necessárias, as quais surgem de lacunas existentes em sua qualificação.   

Outro fator que também tem influência no programa de MPS é a “Rotatividade do 

pessoal envolvido”. Esta rotatividade frequente de funcionários pode afetar negativamente 

as atividades de melhoria de processos, já que contribui à perda de indivíduos hábeis e 

atuantes no processo, bem como a perda de conhecimento tácito. Tudo isto pode retardar e 

ocasionar um retrabalho nas atividades propostas na aplicação do modelo. 

O “Pouco apoio dos colaboradores” ocorre quando os colaboradores não entendem 

a finalidade da formalização e disciplina na execução dos processos; ou em outros casos 

até entendem, porém não aceitam, justamente por não acreditarem que a melhoria 
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acontecerá com a implantação de MPS. Essa visão contribui à falta de empenho e 

motivação em aprender sobre as práticas novas introduzidas pelos processos.  

Já o problema “Falta de entendimento das responsabilidades dos envolvidos” é 

evidenciado quando os papéis não são totalmente estabelecidos ou compreendidos e, em 

alguns casos, são definidos de forma vaga, o que pode vir a dificultar o entendimento e o 

andamento do processo. 

A “Falta de/pouco conhecimento dos modelos pelos colaboradores” ocorre quando 

os colaboradores não compreendem todos os procedimentos descritos em determinados 

modelos e não conseguem perceber os benefícios que podem proporcioná-los. Esse fato 

ocasiona o desinteresse de tais indivíduos em não utilizar o modelo de melhoria 

pretendido, o qual, consequentemente, ocasiona o desconhecimento de todas as diretrizes a 

serem seguidas, prejudicando diretamente a implantação do MPS. Em relação à 

“Continuidade do engajamento da equipe no processo definido”, é recorrente em virtude da 

organização não propor estratégias para fomentar os colaboradores no prosseguimento dos 

procedimentos que foram pré-estabelecidos. 

A “Falta de planejamento consistente da alta gerência da organização” acontece 

quando a organização não estabelece uma forma estruturada para atender suas demandas e 

necessidades futuras em relação a impactos, tomadas de decisões inteligentes e oportunas. 

Outro problema relacionado ao contexto anterior é a “Falta de planejamento consistente de 

portfólio de projetos”, pois o negligenciamento deste pode afetar diretamente nos 

resultados da organização, já que sua aplicação correta é vista como uma ferramenta eficaz 

na análise e quantificação do valor de cada projeto. Tais benefícios possibilitam a 

priorização dos projetos que estejam mais alinhados com os objetivos da empresa. 

O problema “Falta de/pouco projetos para validar um programa de melhoria” é 

evidenciado quando a organização não direciona os projetos desenvolvidos para uma 

supervisão mais criteriosa, que considere os objetivos traçados pela empresa e ao mesmo 

tempo estejam aderentes aos requisitos pretendidos nos programas de melhoria. Outro fator 

que também influencia são as “Diferentes interpretações em relação aos modelos”, já que 

os envolvidos podem ter percepções diferentes a respeito dos modelos, sendo resultado da 

realidade e experiência vivenciada por estes colaboradores em cada organização, bem 

como ocorre quando não se estabelece claramente as responsabilidade e os procedimentos 

a serem realizados no MPS. 

A “Falta de ferramentas de apoio” é consequência da falta de ferramentas 

padronizadas de apoio à execução dos processos, visto que sem um apoio ferramental 

adequado, o desenvolvimento das atividades aderentes aos modelos de qualidade pode ser 

prejudicado. 

O último problema evidenciado na Figura 4 foi a “Falta de incentivo 

governamental”, cuja ocorrência deste pode impactar na motivação dos envolvidos na 

implantação, já que o não reconhecimento pelo governo, em forma de incentivos 

financeiros ou não, pode influenciar negativamente os trabalhos de organizações que 

buscam a qualidade e, consequentemente, dificultar o alcance de vantagens competitivas 

em relação ao mercado. 

 

4.3. Mapeamento dos Elementos de Gamificação para os Problemas 

A Figura 5 apresenta o mapeamento realizado entre os elementos de gamificação propostos 

no framework de CHOU (2016) com os problemas de MPS identificados no trabalho de 

SOARES e OLIVEIRA (2020), onde para cada problema foi identificado o nome do 

elemento e o Core Drive ao qual pertence, as justificativas de aplicação dos elementos 

serão apresentadas a seguir. Ressalta-se que o framework aborda um contexto amplo de 
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aplicação dos conceitos de gamificação e neste trabalho foi correlacionado aos problemas 

enfrentados nos programas de MPS. 

Figura 5 - Mapeamento justificado pelo livro do Chou e pela literatura especializada. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

Para os problemas que contêm uma estratégia de solução evidenciada na literatura, 

o mapeamento do elemento de gamificação ao problema de MPS teve fundamento em duas 

perspectivas: i) Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis; e em ii) 
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Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura. Contudo, algumas soluções são 

embasadas apenas na perspectiva do Framework Octalysis, justamente quando 

determinados problemas não contêm tratamento na literatura e também para casos em que 

as soluções em questão não fazem associação a algum elemento gamificado mapeado. 

 

4.3.1 Mudança de Cultura na Organização 

Justificativa de Soluções Baseadas no Framework Octalysis 

Dos elementos de gamificação propostos no framework de CHOU (2016), alguns foram 

mapeados no intuito de tratar o problema de mudança cultural: dois desses elementos 

pertencem ao Core Drive 1 designado de Significado Épico e Chamada, sendo eles a 

“Narrativa” e o “Almoço Grátis”; Do Core Drive 2 denominado de Desenvolvimento e 

Realização o elemento mapeado foi o “Efeito Rockstar”;  o elemento “Construção a partir 

do zero” foi extraído do Core Drive 4 intitulado de Propriedade e Posse; a “Tutoria” 

pertencente ao Core Drive 5  chamado de Influência Social e Parentesco; a “Dinâmica de 

Nomeação” veio do Core Drive 6 denominado de Escassez e Impaciência; e a “Escolha 

Brilhante” pertencente ao Core Drive 7 designado de Imprevisibilidade e Curiosidade . 

A utilização do elemento gamificado “Narrativa” proporcionará ao colaborador a 

compreensão do contexto, assim como sua importância no processo a ser implantado. 

Desta forma, contribuirá ao sentimento de emoção e motivação em participar da dinâmica 

proposta de MPS. Já a aplicação do “Almoço grátis” fará com que os colaboradores 

sintam-se especiais e motivados em realizar suas atividades no programa de melhoria, pois 

são incentivados por entregas de brindes quando concluem alguma atividade no processo. 

Logo, essa técnica fornecerá aos envolvidos uma visão descontraída e mais agradável em 

relação às mudanças que ocorram durante a implantação.  

O elemento “Efeito Rockstar” foi mapeado por ter a capacidade de proporcionar 

aos colaboradores o sentimento de orgulho em participar da implantação de melhoria, 

como se fossem “estrelas principais” no processo. Esse sentimento propiciará aos 

colaboradores a vontade de participar efetivamente das atividades propostas no modelo, 

pois é repassada a importância que cada um possui no processo para que assim possam 

compartilhar com outras pessoas e, consequentemente, estabelecer uma “base de 

admiradores” do seu trabalho. Já a “Construção a partir do zero” possibilitará aos 

colaboradores a participação efetiva no processo, desde o início na organização, pois induz 

estes a contribuir de acordo com suas percepções e afinidades, no intuito de aumentar o 

sentimento de propriedade desse colaborador no processo de criação e, consequentemente, 

fazer com que se sintam mais engajados na obtenção da melhoria. 

A “Tutoria”, por ser é uma ferramenta consistentemente eficaz em todos os meios 

de atividade que exigem motivação sustentada, pode ser considerada como benéfica para 

as empresas criarem um programa de orientação sistematizado que funcione para combinar 

seus funcionários com base em compatibilidades. Já o elemento “Dinâmica de Nomeação” 

foi selecionado, pois a utilização deste propõe utilizar gatilhos ao longo do tempo para 

lembrar os colaboradores em relação às etapas que são estabelecidas no modelo a ser 

implementado. Logo, será um auxílio para os colaboradores devido as possíveis mudanças 

que tenham de assimilar durante o processo. 

O último elemento mapeado para ser aplicado ao tratamento do problema exposto é 

a “Escolha Brilhante”, pois permite orientar as pessoas que vão participar da implantação 

de MPS, já que tem a capacidade de direcionar em situações adversas, que é o caso da 

inserção de novas atividades e processos que devem seguir, funcionando como um auxílio, 

uma forma mais rápida de obter o conhecimento necessário no intuito de não interromper o 

processo de melhoria. 
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Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura 

Algumas soluções direcionados ao problema de mudança de cultura foram 

abordadas no trabalho de ANASTASSIU et al. (2017) e correlacionadas a elementos 

gamificados expostos para tratar o problema. Ressalta-se que o trabalho não citou o nome 

dos elementos, visto que não aplicou o termo gamificado, porém os conceitos abordados 

justificam a ações propostas nos elementos mapeados. Dessa forma, no primeiro ponto 

destaca a necessidade em apoiar o entendimento do processo de mudança, assim como o 

entrelaçamento com o processo desenvolvido, e também evidencia a importância em 

comunicar os objetivos e os métodos das mudanças aos envolvidos. Essa percepção 

justifica a utilização do elemento “Narrativa”, já que este propõe que seja fornecido ao 

envolvido o entendimento do contexto no qual será inserido.  

Os elementos “Almoço Grátis” e o “Efeito Rockstar” também são justificados neste 

trabalho, uma vez que este destaca a necessidade em manter o foco nos aspectos humanos 

e obter a participação e o envolvimento das pessoas em todas as fases da implementação da 

melhoria de processo de software, já que ambas as técnicas contribuem com que os 

colaboradores sintam-se especiais e motivados em realizar suas atividades no programa de 

melhoria, pois são presenteados ou reconhecidos quando participam.  

O trabalho de ANASTASSIU et al. (2017) abordou também ser relevante envolver 

as partes interessadas da melhoria de processo de software, visando estabelecer apoio à 

tomada de decisão baseadas nas necessidades organizacionais. Logo, o elemento que 

proporciona esse envolvimento é a “Construção a partir do zero”, pois ressalta que o 

envolvimento é maior quando os participantes atuam no processo desde o início fazendo 

com que estas se sintam mais incluídas nas decisões tomadas e, consequentemente, mais 

engajadas na obtenção da melhoria. Este estudo também destacou a importância em 

implantar melhorias de processo de forma gradual e contínua, a qual justifica a utilização 

do elemento gamificado “Dinâmica de Nomeação”, já que este permitirá utilizar gatilhos 

ao longo do processo para lembrar (orientar) os colaboradores das etapas que devem ser 

desempenhadas. 

Os elementos “Tutoria” e “Escolha brilhante” foram justificados também em 

ANASTASSIU et al. (2017). O primeiro com justificativa apontada no estudo em relação à 

necessidade em guiar os envolvidos na definição de estratégias baseadas na natureza das 

questões que desmotivam grupos de profissionais de software, e também em ter 

conhecimento holístico sobre os problemas experimentados na implementação, bem como 

destacou a necessidade de permitir que as organizações identifiquem oportunidades de 

melhoria para endereçar os esforços nos processos que precisem ser melhorados, a fim de 

alcançar os objetivos do negócio. Dessa forma, a utilização da “Tutoria” ajudaria na 

condução do processo, visto que seria aplicada para auxiliar no tratamento dos problemas 

enfrentados pelos envolvidos. Já a “Escolha brilhante” tem a necessidade em guiar de 

forma rápida os envolvidos nas estratégias implementadas em relação aos problemas e 

impedimentos enfrentados na implementação.  

O estudo de PRIKLADNICKI et al. (2010) também apresentou conceitos para 

justificar o uso dos elementos “Tutoria” e “Dinâmica de nomeação”, o qual destacou a 

importância em conscientizar os envolvidos no processo, visando estabelecer 

conformidade com processos e artefatos em uso. Esse posicionamento é similar ao 

proposto pelo elemento “Tutoria”. Em relação ao elemento “Dinâmica de Nomeação”, o 

trabalho destacou a importância em buscar uma migração de forma suave, com a adoção de 

pequenos passos, ou seja, que as práticas sejam introduzidas aos poucos no ambiente. 
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4.3.2 Falta de Conhecimento em Engenharia de Software 

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis 

No intuito de minimizar a falta de conhecimento esperado, foi selecionado o 

elemento gamificado “Barras de progresso”, pertencente ao Core Drive 2 

(Desenvolvimento e Realização), por este possibilitar um mecanismo visual aos 

colaboradores de um meio de progressão em relação ao nível de qualificação esperado. 

Logo, essa demonstração do estado atual de conhecimento atuará como um fator motivador 

ao colaborador à busca do conhecimento técnico esperado para desempenhar as atividades 

nos modelos e, consequentemente, a progredir ao nível de conhecimento esperado. 

Outro elemento mapeado para a problemática da falta de conhecimento foi a 

“Tutoria”, a qual compõem os elementos do Core Drive 5 (Influência Social e Parentesco). 

Segundo o autor do framework, este elemento é uma ferramenta eficaz em todos os meios 

de atividade que exigem motivação sustentada, considerando ser benéfico para as empresas 

criarem um programa de orientação sistematizado, para orientar e conscientizar a equipe 

em relação aos conhecimentos necessários no modelo de melhoria. 

A técnica “Escolha Brilhante” do Core Drive 7 (Imprevisibilidade e Curiosidade) 

foi selecionada para o contexto abordado, pois assim como a “tutoria” esta técnica permite 

orientar as pessoas envolvidas no processo de implantação de MPS, pois tem a capacidade 

de direcionar em situações complexas, que é o caso da falta de conhecimentos necessários 

de engenharia de software nas atividades e nos processos que possam surgir pelos 

colaboradores. Porém, esta técnica funciona como um auxílio, uma forma mais rápida de 

obter o conhecimento necessário no intuito de não interromper o processo de melhoria. 

Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura 

A reafirmação de uso do elemento “Barras de progresso”, mapeado anteriormente, 

é apresentado no trabalho de ZOUCAS et al. (2010), o qual propôs a aplicação de jogos 

educativos como estratégia de ensino e aprendizagem de conceitos e técnicas de 

Engenharia de Software (ES) e MPS. Essa estratégia de aprendizagem esperada pode ser 

implementada com a utilização do elemento “Barras de progresso”, a qual pode influenciar 

na busca do conhecimento, já que propõe uma entrega visual de progressão em relação ao 

nível de qualificação atual e o esperado aos envolvidos.  

O trabalho de SOUZA e OLIVEIRA (2005) mencionou que realizar a capacitação 

dos colaboradores é uma forma de amenizar a falta de conhecimento em engenharia de 

software. Outro trabalho que destacou a importância de ensino e aprendizagem dos 

conceitos de engenharia de software aos envolvidos na melhoria foi o de ZOUCAS et al. 

(2010). Essa capacitação pode ser garantida com a aplicação do elemento da gamificação 

“Tutoria”, já que este elemento considera ser benéfico conscientizar os envolvidos sobre a 

importância do comprometimento e do conhecimento técnico.  

A utilização do elemento “Escolha Brilhante” pode ser justificada também no 

trabalho de SOUZA e OLIVEIRA (2005), já que estes evidenciaram a necessidade de 

capacitação os colaboradores em situações que necessitem de informações para o 

desenvolvimento de suas atividades no processo. 

 

4.3.3 Falta De Entendimento das Responsabilidades dos Envolvidos 

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis 

Para este problema foram mapeados três elementos gamificados: o primeiro foi a 

“Narrativa” (Core Drive 1- Significado Épico e Chamada); o segundo elemento é a 

“Tutoria” (Core Drive 5-Influência Social e Parentesco); e o último elemento é a “Escolha 

Brilhante” (Core Drive 7-Imprevisibilidade e Curiosidade). 
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O elemento “Narrativa” foi escolhido por estimular o colaborador a compreender o 

contexto de implantação da melhoria, já que este apresenta como ocorrerá a dinâmica para 

o modelo proposto, logo permitirá ao colaborador entender o papel que deve desempenhar 

no processo, deixando-o ciente de sua responsabilidade durante a melhoria.  

A escolha do elemento “Tutoria” é justificada por funcionar como uma estratégia 

eficaz em todos os meios de atividade que exigem motivação sustentada, uma vez que 

objetiva garantir a orientação aos envolvidos. Logo, no contexto de MPS foca em orientar 

e conscientizar os colaboradores em relação à falta de entendimento das responsabilidades 

no processo. Já a técnica “Escolha brilhante” pode fornecer uma orientação mais rápida 

aos envolvidos em relação ao entendimento das responsabilidades dos colaboradores nas 

atividades e nos processos a fim de não interromper e comprometer o andamento da 

melhoria. 

Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura 

O trabalho de YHE et al. (2010) mostra que estabelecer funções e cargos dedicados 

ao processo ajudam a minimizar a falta de entendimento das responsabilidades. Isso pode 

ser garantido com o elemento gamificado “Narrativa”, uma vez que este estimula o 

colaborador a compreender o contexto de implantação da melhoria e a entender o papel 

que deve desempenhar no processo. Os autores mostram também a importância em realizar 

treinamentos para facilitar a institucionalização, os quais podem ser cumpridos com a 

aplicação do elemento “Tutoria” para orientar e conscientizar os envolvidos no processo.  

SOUZA e OLIVEIRA (2005) reforçaram também que realizar revisões técnicas 

formais, com a alocação de um colaborador para gerenciar e acompanhar o processo, ajuda 

a minimizar os problemas de aplicação indevida do processo. Esse gerenciamento, 

acompanhamento e conscientização podem ser promovidos aos colaboradores com a 

utilização dos elementos da gamificação “Tutoria” e “Escolha Brilhante”, conforme 

conceitos abordados anteriormente em relação aos elementos. Ressalta-se que nenhum dos 

trabalhos mencionados citou o nome dos elementos, visto que não aplicou o termo 

gamificado, porém os conceitos abordados justificam as ações que são propostas no 

elemento “Tutoria”, “Narrativa” e “Escolha Brilhante”. 

 

4.3.4 Falta de Ferramentas de Apoio 

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis 

Para este problema os elementos mapeados foram: “Construção a partir do zero” 

(Core Drive 4 - Propriedade e Posse), “Tutoria” (Core Drive 5 - Influência Social e 

Parentesco) e “Escolha Brilhante” (Core Drive 7 - Imprevisibilidade e Curiosidade). 

A técnica “Construção a partir do zero” fornece a participação dos colaboradores 

em toda a configuração do processo na organização, possibilitando a estes contribuir, de 

acordo com suas percepções e afinidades, nas escolhas de ferramentas que serão utilizadas 

durante a implantação de melhoria, fazendo com que estas se sintam mais incluídas nas 

decisões tomadas para o processo e, consequentemente, mais engajadas na obtenção da 

melhoria.  

O elemento “Tutoria” funciona nesse contexto como uma estratégia no 

desenvolvimento de atividades, com a orientação necessária a mecanismos ferramentais 

disponíveis, ou que julguem serem indispensáveis à obtenção durante a implementação. A 

técnica “Escolha brilhante” foi mapeada também por ser um mecanismo rápido de auxílio, 

com a capacidade de direcionar em situações que os colaboradores sintam a necessidade ou 

a dificuldade em utilizar uma ferramenta específica nas atividades e nos processos. 
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Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura 

Alguns trabalhos encontrados na literatura abordaram conceitos que reforçam a 

utilização do elemento “Construção a partir do zero” para o problema de falta de 

ferramenta. No primeiro trabalho de SOUZA e OLIVEIRA (2005) abordou-se a relevância 

em definir uma ferramenta de apoio ao processo, feita pela própria equipe, para que todos 

se envolvessem no processo. Já PRIKLADNICKI et al. (2010) ressaltaram em seu trabalho 

que para obter uma implementação eficiente torna-se necessário utilizar uma ferramenta de 

controle apropriada. A utilização de uma ferramenta apropriada é exposta também no 

trabalho de SALES et al. (2010), pois utilizaram uma ferramenta de apoio automatizado 

direcionado a atender os resultados do processo de melhoria almejado.  

Assim, é perceptível a importância de utilizar o elemento “Construção a partir do 

zero”, já que este busca envolver os colaboradores no processo desde o início e possibilita 

a estes contribuir, de acordo com suas percepções e afinidades, nas concepções e escolhas 

de ferramentas que auxiliaram nos resultados esperados na melhoria.  

O trabalho de YHE et al. (2010) reafirmou a escolha dos elementos “Tutoria” e 

“Escolha Brilhante” para a falta de ferramenta, pois o trabalho dos autores propôs aplicar 

os conceitos de memória organizacional, com auxilio de uma ferramenta, de forma a 

facilitar o acesso, o compartilhamento e a reutilização (do conhecimento, da informação e 

suas fontes) pelos membros da organização em suas atividades individuais e coletivas. 

Assim, serão considerados dois elementos direcionados a orientar os envolvidos, um a 

longo prazo e outro a curto prazo. Ressalta-se que o trabalho não citou o nome dos 

elementos, visto que não aplicou o termo gamificado. 

 

4.3.5 Falta de/Pouco Comprometimento da Alta Gerência 

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis 

No intuito de tratar a falta de comprometimento da alta gerência, os elementos 

“Narrativa” (Core Drive 1 - Significado Épico e Chamada) e “Tutoria” (Core Drive 5 - 

Influência Social e Parentesco) foram selecionados.  

A “narrativa” foi selecionada por estimular a todos os participantes do programa de 

MPS, inclusive a alta gerência, a compreender o contexto, a importância de cada 

colaborador e a etapa fundamental no processo a ser implantado, propiciando assim o 

sentimento de motivação e engajamento para participar e contribuir com a dinâmica 

proposta para MPS. Já a “Tutoria” por ser uma estratégia eficaz para motivação, inclusive 

a alta gerência, já que a motivação desta tem grande parte influencia nos demais 

colaboradores. 

 

4.3.6 Pouco Apoio dos Colaboradores 

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis 

Os elementos do framework de gamificação mapeados para o problema de pouco 

apoio dos colaboradores foram a “Narrativa” (Core Drive 1 - Significado Épico e 

Chamada), “Almoço grátis” (Core Drive 1 - Significado Épico e Chamada), “Símbolos de 

conquista” (Core Drive 2 - Desenvolvimento e Realização) e “Tutoria” (Core Drive 5 - 

Influência Social e Parentesco). 

Como discutido anteriormente, a “Narrativa” visa repassar aos colaboradores a 

compreensão do contexto de implantação da melhoria, pois muitos julgam as atividades do 

programa de MPS dispendiosas e complexas, que, consequentemente, gera o pouco apoio. 

A aplicação dessa técnica conscientizará o colaborador da importância e a forma de 

aplicação necessária para obter a melhoria. Já a aplicação do elemento “Almoço grátis” 
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fará com que os colaboradores sintam-se especiais e motivados em realizar suas atividades 

no programa de melhoria, pois são incentivados por entregas de brindes, quando executam 

suas tarefas com exatidão, conforme resultado esperado no modelo de melhoria.    

Outro elemento selecionado foi “Símbolos de conquista”, sendo útil para 

impulsionar o desenvolvimento e a realização, podendo ser designado de várias formas - 

emblemas, estrelas, troféus, medalhas, etc. conquistadas pelo colaborador no processo. 

Essas conquistas podem ser adquiridas com a conclusão efetiva das entregas propostas 

durante o processo e, consequentemente, motiva o colaborador à obtenção de prestígio em 

um sistema gamificado. Já a “Tutoria” foi selecionada por ser um método eficaz em 

situações que exigem motivação e conscientização em relação à importância do 

comprometimento dos colaboradores para a obtenção da certificação na empresa. 

Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura 

A utilização do elemento “Narrativa” para o contexto da problemática é justificada 

no trabalho de PRIKLADNICKI et al. (2010), os quais ressaltaram que envolver a equipe 

no contexto e nas discussões na melhoria proposta facilita a institucionalização, logo 

contribui na obtenção do apoio dos colaboradores.  

Já os objetivos do elemento “Tutoria” foram relacionados a dois trabalhos 

encontrados na literatura.  O trabalho de HERRANZ (2015) propôs utilizar uma plataforma 

de gamificação para aumentar a motivação e o engajamento, onde nessa plataforma é 

possível acompanhar os processos a serem desenvolvidos na empresa e, 

consequentemente, auxiliar o colaborador nas atividades. E o trabalho de SÁNCHEZ 

(2016), que forneceu um mapeamento e gerou diretrizes sobre envolvimento e 

competência das pessoas no contexto de gamificação em relação a ISO 10018. 

Os elementos “Almoço grátis” e “Símbolos de conquistas” não foram relacionados 

a soluções propostas na literatura em virtude de não possuir trabalhos que relatassem 

informações similares aos objetivos dos elementos, porém a descrição anterior sobre estes 

elementos ressalta a importância em aplicá-los para tratar o problema de pouco apoio dos 

colaboradores. 

 

4.3.7 Rotatividade do Pessoal Envolvido 

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis 

Os elementos do framework de gamificação mapeados para o problema de pouco 

apoio dos colaboradores foram “Almoço grátis” (Core Drive 1 - Significado Épico e 

Chamada), “Efeito Rockstar” (Core Drive 2 - Desenvolvimento e Realização), “Tutoria” 

(Core Drive 5 - Influência Social e Parentesco) e “Lista de Recompensas / Loteria” (Core 

Drive 7 - Imprevisibilidade e Curiosidade). 

O elemento “Almoço grátis” foi mapeado para o contexto do problema por este 

propiciar motivação aos participantes através do reconhecimento pelo ótimo desempenho 

nas suas atividades, com a concessão de recompensas materiais ou imateriais. Tal 

reconhecimento torna-se fundamental para estimular a permanência do colaborador na 

empresa a fim de evitar a rotatividade e perda de conhecimento tácito sobre vários fatores 

essenciais relacionados ao processo de melhoria em questão. 

A técnica “Efeito Rockstar” proporciona um processo focado no ser humano, já que 

este é visto como um dos principais elementos de sucesso no processo de melhoria, logo a 

utilização do elemento propiciará aos envolvidos a importância da participação efetiva e, 

consequentemente, a compreensão de que o êxito do processo de melhoria depende de seu 

desempenho. Dessa forma, evita que haja a perda de recurso humano por reconhecimento 

da importância de cada um no processo de melhoria em questão. Já o elemento “Tutoria” 
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torna-se essencial principalmente aos envolvidos que sentem dificuldades em desempenhar 

suas atividades, pois garante que sempre terá alguém auxiliando, esclarecendo suas 

dúvidas e incentivando o seu ótimo desempenho no processo de melhoria. 

Outro elemento utilizado é a “Lista de recompensas/Loteria”, que impõe utilizar 

uma regra de presentear os colaboradores de acordo com um período pré-definido, por 

exemplo, a implantação de um programa de promoções, um programa de recompensa do 

trabalho como o “Empregado do mês”, que pode vir a ajudar a minimizar a rotatividade, 

pois visam estimular em seus colaboradores a busca por status e reconhecimento, 

aumentando assim a vontade deste em se manter no processo. 

 

4.3.8 Falta de/Pouco Recurso Humano Qualificado  

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis 

Para assistir a problemática de falta de recurso humano qualificado, três elementos 

foram mapeados: “Barras de progresso” (Core Drive 2 - Desenvolvimento e Realização), 

“Tutoria” (Core Drive 5 - Influência Social e Parentesco) e a “Escolha Brilhante” (Core 

Drive 7 - Imprevisibilidade e Curiosidade). 

As “Barras de progresso” podem ser aplicadas por proporcionarem ao colaborador 

uma visão do estado de conhecimento ou do seu atual desempenho em determinado 

momento no processo de melhoria. Dependendo do seu estado, estimulará o referido 

colaborador à busca do conhecimento técnico de forma direcionada, por exemplo, a 

empresa pode desenvolver programas de capacitação para seus colaboradores ou incentivar 

estes a participarem de cursos de qualificações, promovendo assim aos colaboradores um 

meio de progressão em relação ao nível de qualificação esperado. 

A “Tutoria” torna-se essencial principalmente aos envolvidos que sintam 

dificuldades em desempenhar suas atividades, pois garante que sempre haverá alguém para 

auxiliar, esclarecer suas dúvidas e incentivar o seu ótimo desempenho no processo em 

relação à qualificação esperada no modelo de melhoria. Já a “Escolha brilhante” é uma 

técnica importante de ser utilizada, pois permite orientar as pessoas que vão participar da 

implantação de MPS, pois tem a capacidade de fornecer um auxílio rápido em situações 

que ocorram dificuldades devido à falta de qualificação necessária para desenvolver as 

atividades. 

 

4.3.9 Foco na Certificação ao Invés de Focar na Melhoria 

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis 

Os elementos mapeados para o contexto do problema foram a “Narrativa” (Core 

Drive 1 - Significado Épico e Chamada) e a “Construção a partir do zero” (Core Drive 4 - 

Propriedade e Posse). 

A “Narrativa” foi selecionada por ser um elemento importante de ser utilizado, pois 

se trata de uma estratégia para esclarecer todas as informações sobre os procedimentos, 

responsabilidades, diretrizes e outros fatores triviais para garantir a efetividade do processo 

de melhoria. Já o elemento “Construção a partir do zero” proporciona o incentivo de 

participação de todos os envolvidos ao considerar valiosa toda e qualquer opinião sobre o 

processo de melhoria. Além disso, promove a participação de colaboradores de todos os 

níveis hierárquicos da empresa em momentos de discussão sobre os resultados obtidos em 

determinados momentos durante a implantação do processo de melhoria para que os 

objetivos estejam sempre alinhados a fim de obter êxito. 
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4.3.10 Falta de Incentivo Governamental 

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis 

O elemento “Elitismo” (Core Drive 1 - Significado Épico e Chamada), segundo o 

autor do Framework (CHOU, 2016), estimula o orgulho do grupo, o que significa que cada 

membro tenta garantir esse sentimento de respeito quando adota ações específicas no 

contexto de MPS, com o intuito de fornecer um serviço diferenciado no mercado. Portanto, 

se essas ações forem quantificadas como requisitos de qualidade necessários a serem 

adotados pelas empresas terão dois tipos de estruturas disputando: as que utilizam padrões 

para estruturar a entrega de seus produtos e serviços; e aqueles que não utilizam. Dessa 

forma, o governo pode intervir incentivando a implantar modelos de modo geral, visando 

expandir o mercado competitivo dessas empresas. 

 

4.3.11 Redução nas Horas de Consultoria como Forma de Reduzir Custos 

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis 

O elemento “Narrativa” (Core Drive 1 - Significado Épico e Chamada) insere-se 

nesse contexto, pois propõe a apresentação do contexto a todos que vão participar do 

programa de MPS, logo os envolvidos serão informados e, consequentemente, terão o 

conhecimento em relação à importância de cada atividade que deve ser desempenhada para 

o alcance da melhoria. 

 

4.3.12 Falta de Conhecimento da Importância dos Modelos pelo Mercado 

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis 

Aplicação do elemento “Elitismo” (Core Drive 1 - Significado Épico e Chamada) 

estimulará a visão de importância em obter certificados de qualidade de processo ou 

produto a fim de melhorar a competitividade no mercado pelas organizações, uma vez que 

o reconhecimento ocorrerá do oferecimento de ótimos serviços ou produtos com a 

certificação esperada. Isso pode proporcionar estímulos de incentivos governamentais e 

possíveis benefícios à empresa. Dessa forma, um processo de melhoria deve ser tratado 

com mais seriedade ao observar a sua importância interna e externa pela empresa. 

 

4.3.13 Falta de/Pouco Projetos para Validar um Programa de Melhoria 

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis 

O elemento “Tutoria” (Core Drive 5 - Influência Social e Parentesco) relaciona-se 

também com este problema, pois, como já mencionado, surge para orientar, podendo 

conscientizar e incentivar os colaboradores da importância de construir projetos bem 

estruturados que possam vir a contribuir em uma implantação de MPS. 

 

4.3.14 Burocracia nos Programas de Melhoria 

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis 

Para este problema quatro elementos da gamificação foram atrelados: “Narrativa” 

(Core Drive 1 - Significado Épico e Chamada), “Construção a partir do zero” (Core Drive 

4 - Propriedade e Posse), “Tutoria” (Core Drive 5 - Influência Social e Parentesco) e 

“Caixas Misteriosas” (Core Drive 7 - Imprevisibilidade e Curiosidade). 

A “Narrativa” permite o esclarecimento da importância e de dúvidas em relação aos 

aspectos fundamentais do programa a ser implantado no momento da apresentação do 

contexto os envolvidos. Já a técnica “Construção a partir do zero” envolverá o colaborador 

a participar e contribuir no desenvolvimento como um todo. Essa inclusão leva ao 
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engajamento destes no processo, pois esclarece lacunas predefinidas, o que possibilita 

minimizar a visão burocrática que os modelos retratam. O esclarecimento de dúvidas e o 

direcionamento em relação ao processo também pode ser tratado com a utilização do 

elemento “Tutoria”, por ser uma estratégia de orientação e auxílio aos envolvidos no 

processo. 

Já a aplicação do elemento “Caixas Misteriosas” é justificada pois propõe o 

fornecimento de recompensas aos participantes sem um roteiro fixo e conhecido de 

entregáveis, o que possibilita criar imprevisibilidade na experiência alterando o contexto 

de como a recompensa é dada pela natureza da recompensa em si. Essa técnica vai 

despertar no colaborador a curiosidade em se manter produtivo no processo, pois a 

qualquer momento poderá ser recompensado, o que torna a questão burocrática que os 

envolvidos têm em relação ao modelo a uma experiência mais agradável e emocionante. 

Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura 

Os elementos “Narrativa” e “Construção a partir do zero” são justificados em 

relação à abordagem exposta no trabalho de YHE et al. (2010) sobre a criação do fluxo de 

atividades visuais e detalhes dos objetivos, entregáveis e processos definidos a todos os 

envolvidos, e também de reuniões para levantar melhorias quanto aos processos. Ressalta-

se que o trabalho não citou o nome dos elementos, visto que não aplicou o termo 

gamificado, porém os conceitos abordados justificam as ações que são propostas nos 

elementos “Narrativa” e “Construção a partir do zero”.  

Os elementos “Tutoria” e “Caixas misteriosas” não foram relacionados a soluções 

propostas na literatura em virtude de não possuir trabalhos que relatassem informações 

similares aos objetivos dos elementos, porém a descrição anterior sobre estes elementos 

ressalta a importância em aplicá-los para tratar o problema. 

 

4.3.15 Continuidade do Engajamento da Equipe no Processo Definido 

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis 

Para este problema dois elementos foram relacionados: a “Tutoria”(Core Drive 5 - 

Influência Social e Parentesco ) e a “Dinâmica de Nomeação” (Core Drive 6 - Escassez e 

Impaciência).  

O elemento “Tutoria” pode fornecer a orientação necessária, no intuito de manter a 

continuidade do engajamento da equipe no processo definido. Já a Dinâmica de Nomeação 

pode propor a utilização de alguns estímulos ao longo do processo, para lembrar os 

colaboradores a darem continuidade ao que foi estabelecido no padrão que foi 

implementando. 

Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura 

A utilização dos elementos expostos anteriormente é reforçada no estudo de 

SOUZA e OLIVEIRA (2005) por estes autores ressaltarem a importância em designar um 

colaborador para ser o responsável pela área de qualidade do processo, para acompanhar os 

projetos e cuidar para que o processo seja seguido. Logo, ambos os elementos citados para 

o problema podem fornecer apoio ao gerenciamento e controle do andamento das 

atividades dos colaboradores no processo. Ressalta-se que o trabalho não citou o nome dos 

elementos, visto que não aplicou o termo gamificado, porém os conceitos abordados 

justificam os conceitos que são propostos nos elementos. 
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4.3.16 Falta de/Pouco Conhecimento dos Modelos pelos Colaboradores 

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis 

Para este problema foram mapeados os elementos: “Narrativa” (Core Drive 1 - 

Significado Épico e Chamada), “Tutoria” (Core Drive 5 - Influência Social e Parentesco) e 

“Escolha Brilhante” (Core Drive 7 - Imprevisibilidade e Curiosidade). 

A utilização do elemento “Narrativa” permitirá conceder transparência necessária 

sobre o processo de melhoria aos envolvidos, de forma a mantê-los cientes do que e como 

tal processo ocorre. Já os elementos “Tutoria” e “Escolha brilhante” irão orientar e 

auxiliar, um de forma mais prolongada e outra de forma mais rápida, a esclarecer dúvidas e 

compreender melhor sobre os modelos. 

Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura 

A relevância da aplicação foi constatada anteriormente no estudo de SOUZA e 

OLIVEIRA (2005), que relatou a necessidade em ter um consultor para acompanhar e 

gerenciar as dificuldades aos envolvidos, para que estes possam empregar as 

recomendações no processo com uma visão mais crítica e com a preocupação em garantir a 

qualidade esperada. Ressalta-se que o trabalho não citou o nome dos elementos, visto que 

não aplicou o termo gamificado, porém os conceitos abordados justificam as ações que são 

propostas nos elementos. 

 

4.3.17 Diferentes Interpretações em Relação aos Modelos 

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis 

Os elementos “Narrativa” (Core Drive 1 - Significado Épico e Chamada) e 

“Tutoria” (Core Drive 5 - Influência Social e Parentesco) foram selecionados para este 

problema. O primeiro por esclarecer as visões diferenciadas que os envolvidos podem ter 

em relação aos modelos, já que nele o contexto de implantação é apresentado aos 

participantes. E a “Tutoria” por também apoiar o colaborador em situações de duvidas e 

interpretações distorcidas do contexto de aplicação.  

Ressalta-se que os elementos “Narrativa” e “Tutoria” não foram relacionados a 

soluções propostas na literatura em virtude de não possuir trabalhos que relatassem 

informações similares aos objetivos dos elementos, porém a descrição anterior sobre estes 

elementos ressalta a importância em aplicá-los para tratar o problema. 

 

4.3.18 Falta de Planejamento Consistente de Portfólio de Projetos 

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis 

A aplicação da “Tutoria” (Core Drive 5 - Influência Social e Parentesco) é 

justificada para este problema por ser um elemento que auxiliará e orientará os envolvidos 

no gerenciamento e controle de seus projetos, direcionando-os a um planejamento mais 

consistente, visando garantir o que é proposto no processo de melhoria. 

 

4.3.19 Falta de Planejamento Consistente da Alta Gerência da Organização 

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis 

Para esta problemática foram mapeados os elementos “Construção a partir do zero” 

(Core Drive 4 - Propriedade e Posse) e “Tutoria” (Core Drive 5 - Influência Social e 

Parentesco). 

Aplicação da “Construção a partir do zero” contribuirá com a participação efetiva e 

a criação do planejamento consistente almejado ao longo do processo, uma vez que 

permite a inclusão dos envolvidos nas decisões tomadas para o processo. Já a utilização do 
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elemento “Tutoria” será utilizada para orientar quando estes envolvidos depararam-se com 

lacunas no andamento do processo de implantação.   

Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura 

A utilização dos elementos anteriores é justificada nos trabalhos de: FERREIRA 

(2011), que apresenta um framework teórico, estruturado de maneira a apresentar os passos 

do modelo IDEAL complementados pelas propostas da GMO (Gestão da Mudança 

Organizacional ) e pela experiência profissional dos consultores de implementação de MPS 

para que o tratamento dos fatores humanos seja introduzido e sistematizado no contexto de 

MPS, relacionado à “Construção a partir do zero”; e YHE et al. (2010), em relação à 

“Tutoria”, com a proposta de aplicar o conhecimento embutido nos processos, distribuídos 

coerentemente mediante instruções de trabalho, fases e atividades e guias complementares. 

 

4.3.20 Falta de Flexibilidade dos Modelos 

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis 

O elemento “Narrativa” (Core Drive 1 - Significado Épico e Chamada) foi mapeado 

para este problema por proporcionar a compreensão simplificada de modo geral do 

processo de melhoria a fim de esclarecer as responsabilidades de cada envolvido e 

procedimentos a serem executadas, seja de tarefas ou de troca de informação 

(comunicação). 

 

5. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou uma proposta da utilização de gamificação para solucionar ou 

minimizar problemas enfrentados em iniciativas de MPS. As estratégias (elementos 

gamificados) foram planejadas e projetadas para serem utilizadas quando a organização 

deparar-se com tais problemas, não se limitando a um contexto específico. Dessa forma, 

com o uso da abordagem gamificada proposta espera-se que os problemas sejam sanados 

ou minimizados de forma adequada, eficiente e eficaz, onde os envolvidos possam obter 

um ótimo desempenho interagindo de forma engajada na implementação de MPS.  

Diante do exposto, pretende-se como trabalhos futuros: a) descrever em um plano 

estruturado as diretrizes detalhadas de uso dos elementos gamificados contendo todos os 

procedimentos, recursos humanos e materiais para que seja possível aplicar a abordagem 

gamificada adequadamente; e b) aplicar as soluções gamificadas em um cenário real, 

visando coletar e analisar dados em relação ao desempenho e possíveis problemas que 

possam ocorrer com sua aplicação. 
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