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RESUMO 

 

Jogos, utilizados desde os primórdios da humanidade, têm um poder expressivo de 
engajamento, as pessoas podem ficar muito tempo jogando. Em oposição a isto, 
engajar-se no trabalho é uma tarefa árdua para muitos. A motivação em interagir 
com jogos se comparada a de uma tarefa profissional, por exemplo, é infinitamente 
superior, pois é intrínseca enquanto a relativa ao trabalho, é extrínseca. Uma delas 
está associada ao querer, enquanto que a outra está ligada ao precisar, e tem-se 
fortes indícios de qual dos tipos de interação está relacionado a qual tipo de 
motivação. Visando minimizar a rejeição em relação a tarefas mais penosas ou 
menos agradáveis, ou ainda situações como um todo, tem-se utilizado a ferramenta 
da Gamificação, que é, de maneira simplista, a aplicação de conceitos de jogos em 
ambientes ou situações que não são jogos. Desta forma o “usuário” da tarefa tem 
uma camada de engajamento maior e, com isto, diminui-se a rejeição da tarefa o 
que pode, em alguns casos, representar um ganho de produtividade. Acionado pela 
gerência do setor de uma empresa de desenvolvimento de jogos em relação a baixa 
motivação e crescente problemas com o engajamento do setor com seus objetivos 
de projetos, decidiu-se aplicar a gamificação das tarefas e obrigações diárias 
associadas a uma ferramenta nova que gerenciasse esta camada de jogos. A 
ferramenta criada, similar a outras existentes foi associada a uma metodologia de 
uso para maximizar o rendimento dos participantes do projeto bem como ajudar 
aquele que tem pouco conhecimento na área de jogos e gamificação a implantar 
com sucesso a ferramenta. Pesquisando outras ferramentas e algumas 
metodologias notou-se que estas pareciam ser apenas parcialmente assertivas nos 
seus objetivos e acredita-se que isto seja devido ao não uso de uma metodologia 
para identificação do perfil dos usuários utilizando o sistema e, com isto, criar 
experiências mais customizadas a estes de modo a melhorar o engajamento com o 
processo como um todo. Utilizou-se para este fim a taxonomia criada por Bartle 
associada a um teste de perfil. Aplicando a ferramenta, e meramente com a 
presença dela no setor, já houve uma melhora no interesse dos presentes nas 
tarefas cotidianas e o uso da ferramenta se mostrou eficaz no primeiro uso em 
campo. Ao longo do presente trabalho será mostrado um trecho do desenvolvimento 
da ferramenta bem como o resultado de um teste preliminar feito utilizando-a em 
uma situação real.  
 

Palavras-chave: gamificação; gestão de tarefas gamificada; teoria sobre jogos; 

taxonomia de jogadores; teste de Bartle; 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Games, used since the beginnings of mankind, have an expressive power of 
engagement, people can spend a lot of time playing. In opposition to this, engaging 
in work is an arduous task for many. The motivation to interact with games compared 
to that of a professional task, for example, is infinitely superior, since it is intrinsic 
while that relating to work is extrinsic. One is associated with WANTING, while the 
other is linked to NEEDING, and it is clear which two types of interaction are related 
to which type of motivation. In order to minimize rejection in relation to more difficult 
or less pleasant tasks, or even situations as a whole, the Gamification tool has been 
used, which is, in a simplistic way, the application of game concepts in environments 
or situations that are not games. In this way the "user" of the task has a greater 
engagement layer, and, with this, the rejection of the task is reduced, which in some 
cases may represent a productivity gain. Driven by the industry management of a 
game development company in relation to low motivation and increasing problems 
with the industry's engagement with its project objectives, it was decided to apply the 
gamification of tasks and daily obligations associated with a new tool that managed 
this layer games. The tool created, similar to other existing ones, was associated to a 
methodology of use to maximize the performance of project participants as well as to 
help one who has little knowledge in the field of games and gamification to 
successfully deploy the tool. Evaluating other tools and some methodologies it was 
noticed that these appeared to be only partially assertive in their objectives and it is 
believed that this is due to the nonuse of a methodology to identify the profile of the 
users using the system and, with this, to create more experiences customized to 
them in order to improve engagement with the process as a whole. The taxonomy 
created by Bartle associated with a profile test was used for this purpose. Applying 
the tool, and merely with the presence of it in the sector, there has already been an 
improvement in the interest of those present in daily tasks and the use of the tool 
proved effective in the first field use. Throughout the present work will be shown an 
excerpt of the development of the tool as well as the result of a preliminary test made 
using it in a real situation. 
 
Keywords: gamification; task management; game theory; taxonomy of players; 
Bartle's test; 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Engajar pessoas, ou seja, fazer com que estas se sintam atreladas, 

motivadas, nas tarefas diárias pode ser um trabalho árduo para quem estiver 

gerenciando estas tarefas, seja um gestor ou um professor, por exemplo. A 

motivação para a execução destas tarefas, por muitas vezes, não é suficiente e tem-

se uma baixa produtividade ou engajamento e tarefas que, por vezes, carecem de 

um retrabalho para poderem ser plenamente concluídas. Esta afirmação é resultado 

de um conjunto de conceitos retirados de trabalhos como Werbach; Hunter (2012) e 

Marczewski (2015) quando estes discorrem sobre motivação e engajamento em 

seus livros.  

Jogos, por outro lado, têm um poder de engajamento tremendo que leva 

diversos jogadores a maratonas de horas diante de um jogo qualquer, seja 

eletrônico ou de tabuleiro e é muito explorado na sua capacidade de melhorar o 

mundo nas páginas do livro de McGonigal (2012). Usados desde os primórdios da 

humanidade, os jogos foram se modernizando e cada vez mais, principalmente os 

eletrônicos, fazem uso de princípios da psicologia para engajar ainda mais os seus 

usuários como visto nos autores anteriormente citados e em Kapp (2012).  

Na tentativa de aproximar os dois elementos, visando melhorar o 

engajamento com as tarefas, surge a gamificação, que é o uso de elementos de 

jogos em um ambiente não jogo que é, por assim dizer, um conceito dos citados por 

diversos autores como Kapp (2012), Werbach; Hunter (2012) e Zichermann, 

Cunningham (2011), ainda que todos tenham uma versão desta. Apenas a título de 

exemplo, Marczewski (2015) adapta para “O uso de metáforas de game design para 

criar experiências mais próximas de jogos e mais engajadoras.” 

Fazendo parte do quadro de funcionários de um setor de desenvolvimento 

de jogos, este autor foi abordado pelos seus gestores diretos recebendo o encargo 

de procurar meios de melhorar a produtividade e aumentar o engajamento e 

motivação dos demais membros da equipe. Efetuando-se pequenos testes com 

soluções vistas no mercado, sem sucesso, passou-se então para uma solução mais 

robusta que consistia no uso de uma ferramenta de gestão de tarefas gamificada 

associada ao levantamento do perfil de cada usuário e consequente adaptação do 

sistema a cada um destes perfis.  



 

 

Visto que a camada de gamificação por si só não parece ser eficiente o 

suficiente, já que trabalhos como o descrito em Fuß et al. (2014) traz uma camada 

de gamificação em um determinado contexto mas com resultado aparentemente não 

tão eficiente quanto se poderia, o levantamento e adaptação a cada usuário se fazia 

necessário. Neste sentido Sailer et al. (2017) fala que muitas ferramentas de 

gamificação caem em um “lugar comum” por assim dizer, tratando o conceito de 

gamificação como algo uniforme quando, no entanto, cada situação é única e, 

portanto, requer uma solução única.  

Tendo em vista que se deriva do pensamento de Sailer et al. (2017), a 

criação da metodologia e da ferramenta, ainda que sendo originalmente 

desenvolvidas para um objetivo específico em uma realidade específica, podem ser 

aplicadas em situações análogas em outras empresas de jogos ou ainda sofrerem 

pequenas modificações para serem adaptadas a situações ainda mais adversas à 

descrita neste trabalho.  

 

1.1 CONTEXTO 
 

O presente trabalho foi desenvolvido com base em um setor de 

desenvolvimento de jogos, patrocinado por uma universidade local, cujo objetivo é 

desenvolver um misto de jogos para o mercado e aplicações e jogos internos e que 

vinha sofrendo com uma baixa motivação em seus quadros derivados de uma série 

de cortes e mudanças de visão dentro da universidade.  

O produto derivado do trabalho, no entanto, composto de dois softwares, um 

de gestão de tarefas e um de identificação de perfil, e a metodologia de uso destes 

em um ambiente de trabalho específico, pode ser aplicado a outras realidades desde 

que se observem as similaridades entre os ambientes e também suas diferenças.  

O trabalho pode ainda ser base para trabalhos derivados, de mesma 

natureza, mas em situações muito distintas das propostas aqui, gerando além de 

conhecimento científico, melhores resultados para onde quer que seja aplicado. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 



 

 

O objetivo geral deste trabalho foi gerar uma metodologia de aplicação de 

gamificação na gestão de tarefas de modo a melhorar o engajamento dos usuários e 

com isto melhorar a produtividade.  

 

Objetivos específicos: 

 Analisar trabalhos correlatos na área de gestão e gamificação 

 Avaliar ferramentas auxiliares a serem desenvolvidas e/ou utilizadas no 

ambiente de teste preliminar proposto 

 Descrever a metodologia em seus passos 

 Elencar pessoas e tarefas a serem utilizadas em um teste de campo da 

metodologia 

 Gerar uma ferramenta de teste de perfil visando identificar o usuário das 

tarefas 

 Gerar uma ferramenta de gestão de tarefas/projetos similar à utilizada no 

local de teste 

 Testar a eficácia da metodologia e ferramentas junto a um grupo de 

trabalho 

 Colher impressões da equipe testada mediante entrevistas 

 Analisar o resultado obtido 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

Criada em 2013 e com o presente autor desde 2015 em seu quadro de 

funcionários, a Freddy Bear Games, divisão de criação de jogos e ideias inovadoras 

dentro da Universidade Positivo, em Curitiba, vem sofrendo diversos cortes de 

pessoal e mudanças de foco durante as inúmeras transformações ocorridas na 

universidade.  

Com isto, a equipe remanescente começou a enfrentar diversos problemas 

com a falta de motivação, o que levou a um incremento no retrabalho, com as 

tarefas estando aquém do desejado e tendo, muitas vezes, que serem refeitas; levou 

ainda a uma baixa de produtividade percebida de modo que tarefas simples, que 

levavam normalmente pouco tempo, estavam levando tempos maiores. Neste 

contexto o setor como um todo deixou de apresentar a qualidade e a velocidade que 

se esperava na entrega dos projetos em execução.  



 

 

As tentativas de elevar a confiança da equipe e, com isto, ganhar a 

produtividade perdida novamente, mostraram-se infrutíferas ou com baixo resultado, 

ou seja, pouco havia mudado nas ações do grupo. As ações incluíam dias com tema 

livre para projetos, almoços ligeiramente mais longos, uso de vídeo games nos 

intervalos, dentre outras.  Até mesmo conjunto destas ações utilizadas para 

incentivar a equipe não obtiveram resultados significativos.  

Vindo dos gerentes do setor, assim, decidiu-se por uma aplicação 

gamificada, diferente das soluções prontas no mercado, que pudesse ser aplicada 

na tentativa de melhorar a motivação da equipe, trazendo-a a melhores níveis.  

Assim, a motivação do presente trabalho é aumentar o engajamento para 

cada funcionário de um setor de trabalho da Freddy Bear Games mediante o uso de 

uma ferramenta de gamificação juntamente com uma metodologia que envolve o 

levantamento de perfil dos usuários e criação de conteúdo customizado para cada 

um. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

O presente trabalho inicia-se com a Fundamentação Teórica (Capítulo 2), 

onde é apresentado um apanhado de conceitos fundamentais, como conceitos sobre 

jogos, gamificação, flow e taxonomia dos jogadores, dentre outros essenciais para o 

entendimento da ferramenta e seu uso.  

O Capítulo 3 é o de Materiais e Métodos, onde se apresenta as ferramentas 

utilizadas para o presente trabalho e algumas de suas características, como o fluxo 

da metodologia e softwares trabalhados e/ou criados durante o processo. 

No capítulo de Estudos de Caso Testes e Análises, Capítulo 4, apresenta-se 

todo o ferramental efetivo e como foram implantados na Freddy Bear Games, além 

do detalhamento da ferramenta e da metodologia utilizada. 

A seguir, no Capítulo 5 as Conclusões e como os objetivos apresentados 

neste capítulo foram alcançados e ainda deixa margem para um incremento do 

trabalho em oportunidades vindouras.  

Ao final são apresentadas as Referências utilizadas no presente trabalho e 

Apêndices e Anexos pertinentes. 

 

 



 

 

  



 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Neste capítulo serão abordados conceitos para melhor entendimento do 

trabalho desenvolvido, bem como as referências que servem de base para 

corroborar a ideia geral do trabalho por meio de pesquisas atuais e conceituada por 

outros pesquisadores pertinentes ao tema proposto.  

 

2.1 Gestão de projetos 

 

O tema proposto no trabalho flerta, por assim dizer, com a gerência de 

projetos sem, no entanto, ter seu foco principal neste tema. O tema proposto tem por 

objetivo aplicar uma camada sobre qualquer que seja a metodologia tradicional 

utilizada no que tange gerência de tarefas/projetos, de modo a motivar a equipe e, 

com isto, obter-se melhores resultados. Desta forma, trabalhar-se-á no presente 

tópico alguns conceitos de gestão de tarefas e de projetos para fundamentar alguns 

conceitos utilizados na ferramenta desenvolvida para o presente trabalho.  

Segundo o PMBOK, referenciado como Project Management Institute (2013, 

p3), projeto é: 

 
Um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 
resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm 
um início e um término definidos. O término é alcançado quando os 
objetivos do projeto são atingidos ou quando o projeto é encerrado porque 
os seus objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou quando a 
necessidade do projeto deixar de existir.  
 

Enquanto que gerenciamento de projeto, ainda segundo o PMBOK, é “a 

aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do 

projeto para atender aos seus requisitos.” 

Todo objetivo, por assim dizer, é um “problema” a ser resolvido. Uma das 

técnicas mais antigas, e ainda assim eficazes, é dividir para conquistar. Desta forma, 

um grande problema é dividido em diversos problemas menores e, portanto, mais 

facilmente gerenciáveis. Estes, por sua vez, divididos em problemas ainda menores 

até que se tenha um panorama geral do projeto e dos passos a serem cumpridos 

para alcançar o objetivo final: a entrega do projeto.  

Assim, todo “problema” é, na verdade, uma tarefa a ser cumprida. Costuma-

se ainda utilizar o acrônimo “SMART”, em inglês “Specific”, específico; “Measurable”, 

passível de ser mensurado; “Achievable”, possível de ser cumprido; “Relevant”, 



 

 

relevante para o contexto; e “Time-bound”, limitado no tempo. Ou seja, uma tarefa 

tem que ser, relevante ao projeto, com tempo definido, passível de ser cumprida, 

específica e passível de mensuração.  

Abordando o tema de desenvolvimento de software, o mais comum é usar 

Scrum e Metodologias Ágeis, com um exemplo simples ilustrado na Figura 1. No 

caso específico, utilizando a referência de desenvolvimento de jogos utilizando-se de 

metodologias ágeis citado por (Keith, 2010), o desenvolvimento de projetos 

tradicionais é guiado pelo modo cascata, ou seja, quando uma determinada tarefa é 

concluída outras são iniciadas, fazendo uso do recurso ou objeto que tenha sido 

gerada nas etapas anteriores. Já no campo do desenvolvimento de jogos, 

especificamente, determinar o que vai ser divertido, segundo o autor, só no que está 

disposto em um papel, de especificação, é complicado e, assim, as metodologias 

ágeis vêm para ajudar neste sentido já que o projeto é dividido em ciclos e a cada 

ciclo existe algo tangível para ser analisado e, portanto, avaliado em sua capacidade 

de diversão.  

   

FIGURA 1 - EXEMPLO DE SPRINT (SCRUM) SENDO UTILIZADA NA FERRAMENTA EXCEL. NA 
IMAGEM SÃO DEMONSTRADAS AS TAREFAS, TEMOS E A CONCLUSÃO DA TAREFA NOS 
GRÁFICOS AO LADO 

 

Fonte: Fernandes (2015) 

 



 

 

A Metodologia Ágil foi definida em seu manifesto por Beedle et al. (2001), 

disponível online, onde são indicados os valores principais da metodologia e seus 

princípios. Segundo o autor Scrum e outras metodologias como Lean e XP derivam 

destes princípios.  

Em jogos, e também no desenvolvimento de software como um todo, ter 

adições ao projeto enquanto este está sendo executado não é uma novidade nem 

algo inesperado. Todo desenvolvedor sabe que o projeto vai mudar durante o seu 

desenvolvimento, seja por que um novo requisito foi adicionado por parte do cliente, 

seja por que se viu que o caminho A não era tão divertido quanto o caminho B. O 

impacto de como estas adições ou alterações no projeto devem ser mitigadas e aí 

entram as metodologias para minimizar o problema mudando a perspectiva de como 

são desenvolvidos os projetos no modo ágil. Com isto, a Metodologia Ágil visa 

montar o produto final em pequenos incrementos, o que reduz o risco já que o 

produto é montado aos poucos e sempre em ciclos funcionais, ou seja, onde se 

pode testar o produto e, se for o caso, já mudar ou propor mudanças para que este 

atinja seu objetivo final.  

Junto disto, a metodologia visa criar conhecimento já que conhecimento 

poupa dinheiro a longo prazo visto que os erros mapeados são mais facilmente 

contornados juntamente com boas práticas, que podem ser adotadas e 

disseminadas. O autor citado menciona refazer um projeto depois de pronto, dado o 

conhecimento adquirido, o refazer vai ser muito mais eficiente e rápido que da 

primeira vez já que os erros e acertos estão mapeados.  

Partindo do pressuposto que antes das Metodologias Ágeis fazia-se um 

grande design e depois dele dividia-se em objetivos (milestones) e estes eram, 

quase que literalmente, “escritos em pedra”, ou seja, praticamente imutáveis, 

Metodologias Ágeis têm milestones, mas muito mais flexíveis de modo que se possa 

mudar o objetivo no meio do projeto sem prejuízo do produto final que, dadas as 

premissas da metodologia, deve ser melhor que o originalmente proposto.  

Com isto chega-se a mais comumente utilizada das Metodologias Ágeis 

dentro da indústria de jogos, que é o Scrum. Segundo Keith (2010), o ambiente de 

jogos é ideal para receber o Scrum, ou, por outra ótica, o Scrum é perfeito para o 

ambiente de jogos, pois como disse no artigo o ambiente de desenvolvimento de 

jogos é um ambiente criativo e, portanto, não pode ser limitado por uma estrutura 

fixa e muito delimitada, justamente o que o Scrum não é.  



 

 

Dividida em ciclos de 2 a 4 semanas, e com reuniões diárias, mas muito 

rápidas, o Scrum visa priorizar entregas que possam ser testadas a cada “sprint”, 

sempre sendo desenvolvida por uma equipe pequena e multidisciplinar que vai 

executar tarefas durante estes ciclos para atingir o objetivo proposto. Com isto, ao 

final de cada ciclo, a equipe pode avaliar o projeto feito levantando problemas e 

melhorias que podem ser incluídas já no próximo ciclo ou guardadas para um outro 

mais adiante e, assim, criar um produto melhor.  

De maneira bem simplista, este trecho dá um panorama geral de como as 

principais metodologias se organizam, o que vai ao encontro do presente trabalho e 

que ainda vai servir de base para o entendimento da estrutura proposta. 

O ambiente de testes do presente trabalho usa elementos de Scrum no seu 

cotidiano sem, no entanto, ater-se fielmente à metodologia, oscilando entre o Scrum 

e a gestão tradicional de projetos vista no PMBOK e adaptando-as caso a caso. Aqui 

vale ainda citar Miller (2008) que frisa o fato do Scrum, como outras metodologias, 

serem apenas ferramentas a serviço dos grupos ou indivíduos que as utilizam e não 

podem ser tidas como uma “bala de prata”, nas palavras do autor, para serem 

utilizadas em qualquer situação.  

Isso pavimenta o primeiro conceito a ser utilizado no presente, mas, como 

dito, não o mais importante.  

 

2.2 Jogos e Gamificação 

 

O segundo rol de elementos a serem fundamentados são os conceitos 

relativos aos jogos e à gamificação. Nos tópicos que se seguem há um cabedal de 

conhecimentos técnico-científicos, de autores renomados e outros estudiosos no que 

tange os jogos e suas inúmeras aplicações e implicações além do uso de seus 

conceitos no campo da gamificação.  

 

2.2.1 Breve histórico e descrição dos jogos 

 

Os jogos, diferentemente do ato de brincar, têm um objetivo. Diversos livros 

sobre o assunto partem deste princípio. Como boa parte da literatura é em inglês e 

nesta língua a ação de brincar e a de jogar tem o mesmo verbo, play, faz-se 

necessária uma distinção maior naquela língua do que se faz nesta, como aponta 



 

 

Koster (2005) em suas reflexões sobre o significado desta palavra e da distinção que 

se faz entre várias ações que derivam deste verbo “Play”. Basicamente, brincar 

carece de objetivo e regras mais bem definidas, assim, enquanto estiver divertido, a 

“regra” vigente está válida e pode ser mudada em prol da diversão a qualquer 

momento.  

No entanto, quando se passa para o jogo, este tem regras mais bem 

definidas e que não podem mudar ao longo do processo ou acaba por ficar injusto 

para alguém, pois como indica Salem; Zimmerman (2004), “(...) um conjunto de 

regras em um ambiente artificial (...)”. Numa situação bem simples para a 

compreensão, imagine por um momento que durante uma partida de xadrez o seu 

oponente troque o comportamento do rei, dizendo que a partir daquele momento ele 

tem o mesmo movimento da rainha. Não faria o menor sentido nem seria justo pois o 

jogo já possui um conjunto de regras definidas.  

Jogos têm sido vistos desde que a humanidade é tida como tal. McGonigal 

(2012) em seus livros e palestras discorre sobre como os jogos melhoram o ser 

humano. No livro aqui citado, a autora comenta sobre um evento ocorrido cerca de 

3000 anos atrás onde em face à fome, a população de uma região decidiu jogar para 

espantar a fome e, assim, sobreviver por mais tempo até que, em face da escassez 

total de alimentos fez com que o jogo decidisse quem ficava e quem ia procurar 

outro lugar para se estabelecer, mantendo os recursos atuais para a metade 

“vencedora” da população. A técnica envolvia que num dia os cidadãos iriam comer, 

no outro, jogar. Desta forma conseguiram levar por anos sua população. Segundo a 

autora, relatos arqueológicos sugerem a ligação genética entre dois povos 

geograficamente distantes e ainda apontam para um grande evento que pode ter 

contribuído para esta escassez de alimentos.  

Segundo ainda McGonigal (2012) os jogos têm um poder tremendo de 

engajamento com seus usuários, fazendo-os esquecer da realidade que os cerca e 

fazendo-os mergulhar em um mundo de fantasia, seja ele qual for.  

Dos jogos antigos de dados e outros tradicionais, como os jogos japoneses 

Hanafuda e Shogi, que são jogados até hoje, passando pelos jogos de tabuleiro 

clássicos como Jogo da Vida e Banco Imobiliário, chegando hoje em dia aos jogos 

de vídeo game e jogos de tabuleiro “modernos”, sem esquecer, claro, dos jogos de 

cunho esportivo que vêm se reinventando e movimentando milhares de pessoas 

todos os anos; jogos fazem parte da nossa cultura como espécie. Todas as 



 

 

civilizações tinham/têm seus jogos. Atualmente tem-se diversos tipos de jogos sendo 

vistos, como a importância dos esportes (jogos) nos Estados Unidos da América 

enquanto na Coréia do Sul os eSports têm altíssimo impacto. Naquele, jogos de 

vídeo game são exibidos em horário nobre, enquanto neste, as diversas ligas, 

incluindo a de basquete, dominam a cena de apostas, canais de televisão aberta e a 

cabo e boa parte do noticiário.  

Empresas de jogos, como a Blizzard, têm criado uma cena de e-sports para 

seus próprios produtos. O jogo Overwatch teve uma cena profissional patrocinada 

pela própria empresa com amantes no mundo todo e com final sendo transmitida em 

tempo real pela internet a partir de uma arena montada para este fim e que pode ser 

observada na Figura 2. 

 

FIGURA 2 - ARENA DE E-SPORTS MONTADA PARA O JOGO OVERWATCH (BLIZZARD) 
DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNDIAL DE OVERWATCH ORGANIZADO POR ESTA 
EMPRESA. 

 

Fonte: Ellingson (2018) 

 

2.2.2 O que leva os usuários a interagir com os jogos 

 

As perguntas que devem estar surgindo agora, e feita por autores como 

Koster (2005) e McGonigal (2012), são: “Mas por que? Por que os jogos fascinam 

tanto? Por que o ser humano joga?” Basicamente, para se sentirem bem, como 

enunciado por Koster (2005). Jogos têm a capacidade de fazer seus usuários se 



 

 

sentir bem, de fazerem algo diferente e serem melhores, principalmente nos jogos 

de tabuleiro e vídeo game. Neste último, ao longo da sua evolução, os 

desenvolvedores têm aprendido com outras ciências, como a psicologia, como 

melhor entender seus jogadores e como melhor estimulá-los para, neste exato 

momento histórico da evolução dos jogos, gastarem mais. Neste sentido, 

engajamento psicológico faz com que os jogadores fiquem no jogo por mais tempo.  

Mas, em jogos cujo objetivo primário é diversão e não monetização, sendo 

esta o resultado e não o objetivo, o jogador pode sair do seu mundo e entrar em um 

mundo novo com desafios novos e este serem cuidadosamente criados para criar o 

que McGonigal (2012) chama de “Vitória Épica”, ou seja, o jogador faz algo 

extraordinário no jogo e é recompensado por isto. Ainda neste viés, o jogador busca 

um novo desafio, pois a sensação é boa e o jogador quer mais disto.  

Algumas bibliografias citam esta sensação como “Flow”, teorizado 

originalmente por Csikszentmihalyi (2008), e explicado em detalhes adiante no texto, 

que pode ser entendido como um ponto em que o jogador ou usuário se perde do 

mundo ao seu redor dado o engajamento na atividade; onde o jogador tem desafios 

compatíveis com suas habilidades e, portanto, segue ao longo do jogo até a sua 

conclusão. De um certo ponto de vista, jogos podem ser vistos como Caixas de 

Skinner, onde o pressionar de um botão gera uma recompensa que, por sua vez, 

gera uma sensação de prazer no jogador, o que corrobora com autores como 

Werbach; Hunter (2012) ou Kapp (2012) quando discorrem sobre gamificação.  

Os jogos, como “ciência, começaram a ser melhor entendidos com a 

chegada dos vídeo games, que geram respostas mais rápidas e mais “automáticas” 

ao jogador que com os jogos eletrônicos têm que se preocupar apenas e tão 

somente com o jogo e não com as regras e requerimentos extras ao jogar, como 

fisicamente mover o peão de uma casa a outra do tabuleiro, ler, interpretar e aplicar 

o efeito de uma carta no Banco Imobiliário, e tantos outros exemplos. Chris 

Crawford, citado aqui como Crawford (2011), pode servir como exemplo disto. 

Apesar da referência ser atual, o livro original data de 1984 e lá, com pouco mais de 

uma década de jogos comerciais de larga escala, já havia alguém escrevendo sobre 

os jogos, seus motivos e aspirações para o futuro destes. Em outra linha, não 

diretamente ligada aos jogos mas amplamente aceita e utilizada neles, tem-se ainda 

Csikszentmihalyi (2008), cuja primeira versão data da década de 70.  



 

 

Com o incremento de conhecimentos e de tecnologias os jogos têm 

melhorado em qualidade, conteúdo e complexidade desde a década de 90, 

permitindo uma miríade de ações ao jogador para que este passe mais tempo ali 

além de garantir novas experiências, como a realidade virtual e os jogos mobile em 

telas de toque.  

Em jogos como o Word of Warcraft Blizzard (2004), online, com assinaturas 

mensais e venda de expansões anuais de conteúdo, é interessante para a empresa 

que veicula o jogo que o jogador fique a maior quantidade de tempo possível no 

ambiente virtual e esteja se divertindo ao fazê-lo e, portanto, mais inclinados a pagar 

o próximo mês pelo acesso ao jogo ou algum outro elemento pago, como a 

expansão ou algum serviço específico. Em outro contexto, mas na mesma linha, 

Zichermann; Cunningham (2011) fala sobre os ciclos de engajamento, que nada 

mais são do que o caminho que o jogador percorre no jogo, quanto melhor 

elaborados, mais tempo o jogador fica no jogo.  

Não é incomum encontrar jogadores em pontos inusitados do mapa do 

mundo do jogo fazendo ações mundanas como, por exemplo, pescar ou coletar 

ervas e rochas, o que poderia indicar algum tipo de preferência dentro do jogo, 

conforme indicariam Bartle (2004) e Marczewski (2015). Apesar destas fazerem 

parte do jogo e produzirem efeitos positivos no jogador (sempre) elas não são 100% 

necessárias no que tange o âmago da jogabilidade planejada, apenas aprimoram o 

fiel da balança a favor do jogador quando a situação se complica como indicam em 

suas páginas Rogers (2010) e Schell (2008).  

Outros jogos, como Skyrim, com um de seus cenários exibido na Figura 3, 

que possui temática e jogabilidade similar, o jogador tem, igualmente, uma miríade 

de coisas para fazer, porém, por ser de compra única e não necessitar assinaturas, 

as ações secundárias, por assim dizer, se tornam menos necessárias e ficam mais a 

cargo do jogador decidir fazer aquela ação ou não, ainda mais que não há a 

necessidade de passar o tempo, por exemplo. Mas muitos o fazem, e com prazer, 

pelo simples fato de fazerem ou para terem aquela pequenina, ou grande, vantagem 

sobre o mundo do jogo.  

 



 

 

FIGURA 3 - CENA INICIAL DO JOGO SKYRIM QUE, SEGUNDO MUITOS JOGADORES, É UM DOS 
MELHORES JOGOS JÁ FEITOS. O JOGO AINDA GANHOU DIVERSOS PRÊMIOS 
INTERNACIONAIS. 

 

Fonte: Bethesda (2011) 

 

2.2.3 Entendendo o jogador 

 

Na linha de entender o jogador e o porquê de suas ações, Bartle (2004) e 

Marczewski (2015) tem interpretações de como os jogadores se comportam dentro 

dos mundos virtuais. Aquele, de maneira mais simplista, utiliza 4 dimensões de 

jogadores para entender suas necessidades e anseios no ambiente virtual. Este, por 

ser um estudo mais recente, aumenta as variáveis de Bartle para 12, aplicando uma 

profundidade maior no entendimento das ações dos jogadores. Existem, 

obviamente, outras formas de dimensionar os jogadores dentro de um sistema e 

atender aos seus anseios, mas neste contexto não serão abordados.  

Usando Bartle, pela sua simplicidade, e pensando no leitor leigo, fala-se de 4 

dimensões básicas para “medir” um jogador. Em inglês, Achiever, Explorer, 

Socializers e Killer. Cada uma com um atributo “foco” que pode ser, por assim dizer, 

respectivamente, Ter, Saber, Interagir, Dominar. Com base nestes focos, um 

desenvolvedor poderia criar conteúdo específico para agradar a cada público ou, em 

alguns casos, focar em um ou dois destes especificamente e ter um retorno melhor 

sobre o engajamento do seu jogador daqueles tipos específicos.  

  



 

 

FIGURA 4 - PÁGINA WEB COM O TESTE ORIGINALMENTE PROPOSTO COM BASE NOS 
ESTUDOS DE BARTLE. O TESTE EM SUA ÍNTEGRA PODE SER ENCONTRADO NOS 
APÊNDICES DO PRESENTE TRABALHO. 

 

Fonte: Barr (2013) 

 

Assim, visto em Schell (2008) e em Rogers (2010), focar nos anseios do 

jogador é algo essencial quando se trata em desenvolver jogos. Schell tem ainda, 

em seu livro citado aqui, um grande esquema de como tudo se encaixa no 

desenvolvimento de jogos, começando pela ideia do jogo, passando pelo 

entendimento do que é o jogador e de seu papel no desenvolvimento, e finalizando 

com todo um entendimento de como encaixar tudo num grande quebra-cabeças que 

será a fundação para uma experiência inesquecível ao jogador.  

 

2.2.4 Aprendendo via jogos 

 

Faz-se aqui uma análise de referências relevantes, e da ideia a elas 

associadas, no meio de desenvolvimento de jogos com Koster (2005), com seu livro 

de leitura agradável, mas que aborda a criação de jogos e o que o jogador gostaria 

de ver de uma forma muito boa, didática e que leva a uma profunda reflexão. 



 

 

As comparações de jogos com a vida real chegam a pensamentos como os 

vistos em Koster (2005), in verbis: “We learn the underlying patterns, grok them fully, 

and file them away so that they can be rerun as needed. The only real difference 

between games and reality is that the stakes are lower with games.” Que pode ser 

traduzida, de forma livre, como: “Aprendemos padrões nos jogos, compreendemos 

estes e arquivamos de modo a poder acessá-los quando necessário. A única real 

diferença entre jogos e a realidade é que nos jogos os riscos são menores.”. 

Do mesmo autor, aqui deixando uma referência para o trabalho que será 

descrito ao longo das próximas páginas, tem-se:  

“Fun from games arises out of mastery. It arises out of comprehension. It is 

the act of solving puzzles that makes games fun. In other words, with games, 

learning is the drug. Boredom is the opposite. When a game stops teaching us, we 

feel bored.” 

Que pode, em tradução livre, ser lido como: “A diversão vem de dominar 

algo. Vem da compreensão. É o ato de solucionar problemas que faz o jogo ficar 

divertido. Em outras palavras, em se tratando de jogos, aprender é a droga. Tédio é 

o oposto Koster (2005). Quando um jogo para de nos ensinar, o usuário se sente 

mal. E aí pode-se voltar em McGonigal (2012) quando ela cita que os jogos podem 

ser usados para “o bem”, ou seja, para solucionar problemas reais, no mundo real, 

de forma divertida e, portanto, com maior engajamento dos seus usuários. 

Assim, pode-se ter como premissa que: “Todo jogo ensina” e Kapp (2012) 

tem um capítulo inteiro sobre esta capacidade dos jogos incluindo um estudo que 

aponta o poder das simulações, ou, como alguns chamam, jogos sérios, onde se 

utilizando dois grupos, o que foi submetido aos jogos sérios obtiveram melhores 

resultados. Outra linha de uso dos jogos, os tidos como educacionais, tem uma visão 

um pouco distorcida, como aponta Rogers (2010), quando fala que muitas pessoas 

têm a visão de que este tipo de jogo é para pessoas que normalmente não são 

adeptas a jogos ou ainda os mais jovens. O autor reforça o poder de jogos diversos 

de ensinar, por exemplo, o período da Renascença Italiana. Várias tentativas de 

dissociar esta visão apresentada por Rogers (2010) existem no mercado e ressalta-

se uma como exemplo, o jogo “Heroes of Math and Magic”, que usando elementos 

de RPG e ações baseadas nas operações matemáticas, de modo a identificar 

fraquezas e forças nos oponentes.  

 



 

 

Fonte: Bristar () 

 

O ato de ensinar, ainda, pode ser algo banal ou pode ser algo útil, pode ser 

algo mais explícito ou mais subliminar, mas todo jogo ensina algo ao jogador e a 

forma com a qual o jogo interage com seu jogador, e vice-versa, é crucial para o 

engajamento do jogador no ambiente do jogo, seja ele qual for. Utilizar-se desta 

ferramenta para gerar o engajamento necessário ao cenário atual, altamente 

conectado é quase um requisito básico.  

 

2.2.5 Motivação 

 

Do ponto de vista da gamificação, e advindo dos jogos, a motivação é o que 

faz a gamificação ser o que é. Neste sentido, a gamificação visa motivar os seus 

usuários em tarefas tediosas ou ainda engajar, e por consequência aumentar a 

performance, de tarefas usuais.  

Segundo Marczewski (2015), in verbis, “(...) real-world case studies 

demonstrate that it matters tremendously whether intrinsic or extrinsic motivation is 

the basis for an activity.” O que, em uma tradução livre, ficaria como: “(...) casos 

reais demonstram que importa tremendamente se a motivação intrínseca ou 

extrínseca é a base de uma atividade.” Neste sentido, entende-se que compreender 

melhor cada tipo de motivação e suas implicações é fundamental para o estudo em 

FIGURA 5 - HEROI DO JOGO HEROES OF MATH AND MAGIC DA 
EMPRESA BRISTAR ONDE O JOGADOR ENFRENTA MONSTROS 

USANDO MATEMÁTICA. 



 

 

gamificação e para facilitar o entendimento desta, os dois tipos de motivação 

evidenciados pelo autor, e por boa parte da literatura consultada, estão descritas a 

seguir. 

Extrínseca é a motivação que vem de fora, ou seja, algo motiva o usuário a 

fazer algo. Exemplo, trabalhar para poder ganhar dinheiro e, portanto, pagar as 

contas no final do mês. Ou seja, o termo é “Preciso” fazer.  

A motivação extrínseca é “fraca” por assim dizer visto que precisar fazer algo 

ainda não é tão motivante. Mas já é um caminho a se seguir.  

Conforme Werbach; Hunter (2012), tem-se: “On the other hand, feeling that 

you need to do something involves “Extrinsic” motivation, because the motivation lies 

outside.” Segundo os mesmos autores, a linha Behaviorista sugeria que este tipo de 

motivação era a forma de encorajar as pessoas a fazerem coisas, mas novamente, 

pelos diversos autores pesquisados, este tipo de motivação é fraca, se comparada à 

seguinte.  

Intrínseca é a motivação do “quero”, ou seja, a pessoa realmente deseja 

fazer determinada ação. Neste sentido, os jogos são, quase que puramente, 

baseados neste tipo de motivação. Jane Macgonigal, em um de seus muito Ted 

Talks, fala de um caso em que uma pessoa que joga World of Warcraft, um jogo 

multi-jogador massivo online, ou MMO, que seja adulta e esteja engajada no jogo, 

vai trabalhar 8 horas diárias, em média, e ainda chegar em casa e fazer uma “meia-

jornada” de 6 horas no jogo, onde deverá cumprir uma série de objetivos para poder 

permanecer no jogo e, ainda, crescer nos inúmeros placares lá dentro.  

 

Mekler et al. (2013) em seu artigo cita: 

“Ryan and Deci differentiate two forms of motivation [21]: Intrinsic 
motivation denotes the pursuit of an activity, because it is inherently 
interesting or enjoyable, whereas extrinsic motivation is defined as doing 
something due to a separable outcome, such as money or deadlines. 
However, such extrinsic incentives have been found to reduce intrinsic 
motivation in various contexts [4]. In other words, a person is no longer 
intrinsically drawn towards engaging in an activity, because s/he is 
pushed to do so through external means. This is unfortunate, as intrinsic 
motivation is not only associated with improved psychological well-being, 
but also benefits the extent and quality of effort that people put into a 
given task, which results in enhanced performance, creativity and 
learning outcomes in a variety of domains [21].” 

 

E neste trecho o autor evidencia que não só a motivação extrínseca é mais 

“fraca”, por assim dizer, mas também pode ter um viés negativo, minando a 



 

 

motivação do usuário pois este está sendo “forçado” a um objetivo. No mesmo 

trecho, mas em outro sentido, denota a satisfação psicológica que a motivação 

intrínseca traz ao usuário.  

Kapp (2012) em seu livro também descreve sobre as duas motivações de 

maneira muito interessante que pode ser entendido como: 

Intrínseca é aquela que o usuário tira prazer da tarefa em si e não de uma 

recompensa ao final desta enquanto a Extrínseca o usuário faz para evitar uma 

punição ou almejando algum tipo de recompensa.  

A principal ponte entre os enunciados aqui presentes e o trabalho 

desenvolvido é o que muitos autores enunciam, como Werbach; Hunter (2012), que 

é gamificar para tentar transformar a motivação extrínseca em intrínseca nos 

usuários.  

 

2.2.6 Flow 

 

Descrito em diversas referências, mas de origem em Csikszentmihalyi 

(2008), Flow pode ser descrito como a “Nirvana” do jogo, onde a dificuldade, o 

desafio, em contraponto ao tempo de jogo gera uma experiência ideal ao jogador o 

que o deixa mais preso àquela tarefa. As primeiras bibliografias do autor com o tema 

datam de 1975.  

Segundo Kapp (2012), em tradução livre, tem-se que Flow é o estado mental 

no qual uma pessoa está totalmente imersa e focada no que ela está fazendo (...) 

envolve total engajamento mental e contínuo engajamento (...). O autor ainda cita 

que mesmo que o game designer não possa prever com exatidão como garantir o 

estado de flow, ele pode garantir condições para que isto ocorra.  

 



 

 

FIGURA 6 - IMAGEM EXEMPLIFICANDO A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO AO LONGO DO TEMPO 
EM RELAÇÃO À DIFICULDADE DE USO DO JOGO, CONHECIDA COMO FLOW 

 

Fonte: O autor 

 

O autor coloca ainda algumas condições para que este estado ocorra: 

 Alcançável: ainda que difícil, a tarefa pode ser cumprida 

 Concentração: requer engajamento físico e mental na tarefa 

 Objetivos claros: cada tarefa está especificada com exatidão 

 Feedback: Ação-reação claras ao usuário 

 Envolvimento fácil: dado os elementos citados anteriormente, estar naquela 

tarefa parece ser fácil 

 Controle: A pessoa executando a tarefa se sente em controle do que está 

fazendo e acredita no resultado 

 Senso de tempo: a pessoa se perde no tempo da tarefa 

A Figura 6 ilustra um esboço do que muitos autores citam em suas 

respectivas obras, como Kapp (2012) e Schell (2008), do que é a dificuldade em 

relação ao tempo de uso e o que se tem por experiência ideal. E apesar da arte dos 

gráficos variarem entre autores, alguns com imagens mais sóbrias como a mostrada 

aqui, outros com imagens mais bem trabalhadas, a essência de como surge o flow é 

a mesma.  

Assim, conforme Kapp (2012), Rogers (2010) e Schell (2008), além de 

inúmeros outros, se uma experiência possui um desafio absurdamente grande para 

o tempo de uso do usuário, este se sentirá frustrado por não conseguir interagir com 

aquele ambiente. Em contrapartida, um fim de jogo fácil será tedioso, pois o jogador 



 

 

não encontrará desafio que o instigue a continuar a partida e, portanto, acabará por 

deixar o jogo de lado buscando outro que o faça se sentir instigado. 

 

2.2.7 O trabalho de Bartle e o mapeamento do perfil de jogador 

 

Em seus dois trabalhos, citados aqui como  Bartle (2004) e como Bartle 

(1996), Bartle trabalhou, com 4 grandes grupos de perfis de comportamento de 

jogador: 

 Achievers: Aquelas pessoas que querem TER coisas; 

 Explorers: Aquelas pessoas que querem SABER coisas; 

 Killers: Aquelas pessoas que querem DERROTAR os demais; 

 Socializers: Aquelas pessoas que querem fazer AMIZADES. 

O objetivo deste rastreamento de informações, ou de cruzamento de 

características de jogadores, foi feita para mapear o universo de jogadores de um 

jogo online que estava em declínio. Com base nesta análise, Bartle foi capaz de 

identificar potenciais conteúdos para cada um dos jogadores e, com isto, gerar 

conteúdo específico que agradasse cada um dos grupos aumentando, então, a 

retenção de usuários dentro do jogo.  

Obviamente, estes perfis já foram superados por outras teorias, como dito 

anteriormente, incluindo o próprio Bartle, expandindo para 8 ou como Marczewski 

(2015) que tem um perfil derivado do de Bartle mas que conta com 12 diferentes 

perfis. Mais adiante deixar-se-á claro o porquê de ater-se apenas aos 4 originais.  

Schell (2008) tem um capítulo inteiro dedicado ao jogador, ou seja, para 

saber o que o jogador gosta, deseja, para, só então, poder-se desenvolver um jogo 

adequado a este jogador. O autor neste capítulo cita uma passagem em que 

Einstein, o cientista, vai dar uma palestra como convidado de honra em um evento. 

Ao chegar neste evento e se deparar com uma plateia de jovens senhoras e muitas 

pessoas sem escolaridade alguma, ele decide tocar violino ao invés de dar sua 

palestra, o que agradou a plateia e que todos concordaram ter sido uma boa ideia 

dada a audiência no local. Schell (2008) reforça ainda que Einstein conseguiu criar 

uma experiência memorável por que ele sabia qual era sua audiência.  

Um fato que chama a atenção quando se trata de Bartle, pode ser visto no 

livro Regras do Jogo, ou Rules of Play, como é citado neste trabalho, onde Salem; 

Zimmerman (2004) citam que Bartle está muito focado na interação de “alto-nível” 



 

 

que o jogador pode assumir e menos na sua interação social básica.  Um 

socializador, conforme descrito anteriormente, é um conjunto de ações onde 

conversar no jogo ou ir para áreas de alta interação com outros usuários são apenas 

parte do processo e não o todo.  

No entanto, estes trabalhos permitem identificar, claramente, que existem 

ações mais interessantes para um jogador do que para outros e ter uma forma de 

identificar estes jogadores pode ajudar a criar ambientes mais engajadores aos 

jogadores se quem quer que os crie tiver em mente estes fatores, aqui já dando um 

pequeno avanço no tópico da motivação de usar Bartle e seus perfis simples de 

identificação do jogador. 

 

2.2.8 Gamificação 

 

Derivando a partir de todo o conhecimento dos jogos, vistos anteriormente, a 

evolução natural é aplicar estes conceitos em ambientes que não seja, jogos, ou 

seja, “Gamificar”. Pois de posse das informações relativas ao jogo, às motivações 

dos jogadores e seus tipos, a gamificação é o caminho natural para trabalhar o 

engajamento do usuário com algum ambiente utilizando-se de elementos de jogos, 

sem, no entanto, estar em um jogo.  

Por definição formal de alguns autores, e fazendo um apanhado geral, tem-

se que Gamificação é a aplicação de conceitos de jogos em ambientes que não são 

jogos como por exemplo a Milhagem de companhia aérea (pontos), sempre com o 

intuito de gerar engajamento com aquele ambiente e ou sistema.  

De maneira simples, mas bem parecida com outros autores, e em tradução 

livre, Sailer et al. (2017) colocam como o processo de transformar atividades não-

jogo em um contexto mais parecido com um jogo usando elementos de game 

design.  

Werbach; Hunter (2012) colocam em um contexto parecido, dizendo que é, 

em tradução livre, o uso de elementos de jogo e técnicas de game design em um 

contexto não-jogo. Colocam que desde a década de 80, Bartle tem usado estes 

elementos, aplicando-os. Citam ainda em sua obra 3 tipos básicos de gamificação, 

que podem ser colocados aqui para ter-se uma linha base para entendimento do 

assunto e que são explicados sem serem traduções literais/diretas: 

 Gamificação interna: visando melhoria de performance de processos 



 

 

 Gamificação externa: melhora a comunicação e o relacionamento com o 

cliente 

 Gamificação de troca de comportamento: visa melhoria de hábitos do 

indivíduo submetido a este processo 

O que mais é visto em relação a gamificação, baseando-se em uma análise 

empírica, é o que autores como Werbach; Hunter (2012) chamam de PBL ou, 

traduzindo-se a sigla, Pontos (Points), Medalhas (Badges) e Placares 

(Leaderboards).  

Usando o exemplo das milhagens, pessoas que interagem mais com o 

sistema (voam muito) ganham mais pontos e, portanto, podem se beneficiar mais de 

prêmios e afins que as companhias oferecem ficando, assim, mais fieis àquela 

companhia aérea, ou seja, mais engajados.  

Os pontos de cartão de crédito, como exibidos na Figura 7 e Figura 8, vão 

na mesma linha, mais compras, mais pontos, e mais destes, melhores retornos, 

novamente gerando maior engajamento do usuário com o sistema.  

 

FIGURA 7 - EXEMPLO DE RELATÓRIO DE PONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO MOSTRANDO O 
FLUXO DE PONTOS DO USUÁRIO. 

 

Fonte: O Autor 

 



 

 

FIGURA 8 - EXEMPLO DE USO DE PONTOS NO SITE DA MULTIPLUS, ATRELADA A CARTÕES 
DE CRÉDITO E A MILHAS AÉREAS DA EMPRESA AÉREA LATAM. 

 

Fonte: O Autor 

 

Já as medalhas são “ícones” ganhos que podem ser exibidos a outros 

usuários do sistema para que aquele que tem a medalha possa se diferenciar dos 

outros usuários de alguma forma, um cartão “black” é uma medalha, por assim dizer, 

pois é visível a outros usuários de cartões que aquele portador gasta e tem fundos 

suficientes para ter um cartão daquele tipo. O último, e mais simples, é o placar. 

Placares medem pontos no sistema e mostra, de maneira clara, quem está melhor 

que quem, baseado naquele sistema de pontos.  

Partindo deste pequeno, mas conciso, introdutório ao assunto, tem-se como 

maior diferença onde as coisas são aplicadas. Esta, a gamificação, é algo que visa 

melhorar o ambiente onde se está, com maior engajamento e, por consequência, 

menor rejeição. O jogo, tem por objetivo primário divertir e o engajamento faz parte 

do processo de design do jogo em gerar este sentimento.  

O próximo assunto dará uma visão mais ampla de como estes três 

elementos básicos (PBL) e as aplicações básicas podem ser aplicados na vida 

cotidiana.  

 

2.2.9 Usos de gamificação 

 

A gamificação pode ser utilizada em uma vasta gama de situações, todas 

elas visando uma das 3 situações citadas anteriormente, interna, externa ou 

modificador de atitude.  



 

 

Algumas, como a do cartão de crédito são amplamente utilizadas. Outras, no 

entanto, são mais discretas e já não são “vistas” como gamificação dada a 

banalidade com que se vê. Um exemplo disto são os pontos. Juntar 10 selos para 

ganhar um produto grátis é algo tão banal que até mesmo pequenos comércios 

usam no dia a dia na tentativa de fidelizar (aumentar o engajamento) o cliente.  

Outras, no entanto, são mais intricadas e com um nível maior de 

engajamento da empresa fabricante e/ou do usuário, como é o caso do Google 

Maps Reviews, que além de depender do usuário para dar o feedback, a Google dá 

mais ou menos pontos a depender da qualidade do comentário deixado pelo 

usuário, além de uma série de outros itens que são adicionados para que o usuário 

fique mais engajado com o sistema e, assim, envie para a página mais comentários 

sobre os locais que visita.  

Exemplos de aplicações que usam algum elemento de gamificação podem 

ser vistos em vários lugares, como nos já citados pontos, Hilton Honors, Milhas 

Multiplus, Santander Esfera; nas estrelas que são dadas aos motoristas e aos 

usuários do serviço da UBER; em barras, como as utilizadas pelo Facebook vistas 

na Figura 9. 

 

FIGURA 9 - EXEMPLO DE USO DE BARRAS PELA FERRAMENTA FACEBOOK, NO CASO 
MOSTRANDO O GRAU DE CONCLUSÃO DE DETERMINADO PASSO NO PREENCHIMENTO DE 
DADOS NO PERFIL DO USUÁRIO, INSTIGANDO O USUÁRIO A TERMINAR ESTE PASSO 

 

Fonte: O Autor 

 

 



 

 

 

2.2.10 Uso de pontos em ambientes gamificados 

 

Pontos são a estrutura mais simples e mais utilizada em gamificação para 

identificar uma recompensa. Faz-se algo, ganha-se pontos, simples assim.  

A primeira distinção que se deve ter em mente é que na gamificação o 

objetivo é, primariamente, engajamento então nem todo sistema de pontos é 

necessariamente um sistema gamificado, mas apenas uma forma de feedback ao 

usuário. Exemplo simples disto são as notas no colégio. O aluno não se motiva pela 

nota por si só, mas a nota é um feedback simples e direto que, no final de cada ano, 

indica se ele alcançou o próximo nível (ano letivo) ou não. Neste caso específico, as 

notas podem ser utilizadas como base para outra metodologia gamificada e, assim, 

se tornarem parte de um sistema gamificado, como o gatilho para algo maior. 

Exemplo disto seria uma locadora de vídeo games, por exemplo, dar uma locação 

grátis para um aluno que tirasse todas as notas acima de 8 no boletim, neste caso 

específico as notas e a locação seriam a gamificação pois o aluno se engajaria em 

duas situações distintas: nos estudos e na locadora, sendo que se ambas separadas 

não fariam sentido no quesito engajamento por si só.  



 

 

Fonte: O autor 

 

Corroborando com o contexto anterior, Sailer et al. (2017) colocam no tópico 

sobre os pontos em seu artigo que a função mais importante dos pontos é, 

justamente, prover feedback ao usuário.  

Normalmente, os pontos vêm acompanhados de barras de progresso, que 

ajudam, de maneira visual, a melhorar o feedback e colocar metas para o usuário, 

uma vez que é de senso comum na indústria de jogos que uma vez que um jogador 

se engaje com uma barra de progresso ele vai tentar preencher esta barra.  

No exemplo ilustrado na Figura 10, os pontos dados pela rede aparecem em 

destaque. Ainda na imagem, não se tem ponto algum visto que a rede nunca foi 

usada, mas ainda assim a empresa tenta incentivar a angariação de pontos dando 

pequenas recompensas para o usuário que conclua o cadastro, que fique algumas 

noites em hotéis da rede. As barras de progresso podem ser vistas na área à direita 

dos pontos, traçando pequenas metas, simples, ao usuário do sistema. Tudo isto 

visando gerar engajamento do usuário com a rede e com o sistema, visto que a 

informação sobre o cliente é igualmente importante para a empresa. No projeto 

FIGURA 10 - EXEMPLO DE USO DE PONTOS POR 
EMPRESA TRADICIONAL (HOTEIS HILTON) ENVIADA 

MENSALMENTE AO AUTOR DO PRESENTE TRABALHO. 



 

 

desenvolvido para esta pesquisa, por exemplo, os pontos vêm na forma de dinheiro 

virtual que o usuário pode gastar.  

 

2.2.11 Uso de medalhas em ambientes gamificados 

 

Medalhas, como visto na Figura 11, são representações visuais associadas 

ao sistema indicando que algum objetivo especial do sistema foi atingido e que 

aquele usuário tem este item. A ligação direta que se faz com “a vida real” é a cor do 

cartão. O exemplo clássico é o American Express Cards. O cartão simples, acessível 

a todos, é o Verde. O usuário que tem um gasto mensal compatível é migrado para o 

Gold. Por fim, aqueles que quiserem realmente se destacar passam para o Platinum 

ou Black. Esta escala de “valores” é bem difundida de modo que uma pessoa que 

use um cartão “Black” é vista como bem-sucedida, rica e tantos outros atributos 

positivos enquanto que outra pessoa usando um cartão “Green” é apenas uma 

pessoa normal, ordinária, comum. 



 

 

 

Fonte: O autor.  

  

Nos jogos, e nos aplicativos também, as medalhas são usadas para gerar 

objetivos mais diretos ao jogador, guiando-o em certas direções que normalmente 

ele, o jogador, não iria. Nos vídeo games é comum ter-se medalhas para feitos 

extraordinários e que geram uma segunda camada de desafio no jogo e que é 

desnecessária do ponto de vista do jogo por si só, ou seja, o jogo é perfeitamente 

jogável sem aquela camada extra e ela pode ser desprezada totalmente. O termo 

para quem consegue todas as conquistas em um jogo, derivado da plataforma 

Playstation da Sony, é “Platinar” o jogo, ou seja, fazer tudo o que o jogo exigiu.  

Na linha das pequenas vitórias, ao olhar-se para a Figura 11 nota-se que a 

primeira medalha é: Newbie (novato), ganha quando o usuário se cadastra no 

sistema. É uma recompensa imediata e que pode levar a engajamento pois o 

usuário vai ficar curioso e vai querer mais destas medalhas. Nesta linha Kapp (2012) 

menciona que as medalhas devem ser divididas em grupos, onde alguns destes 

FIGURA 11 - EXEMPLO DE MEDALHAS NO 
APLICATIVO FOURSQUARE, ONDE CADA 

MEDALHA ACABA POR VIRAR UM PEQUENO 
OBETIVO. 



 

 

grupos são de fácil acesso e tem por objetivo engajar o jogador enquanto que outros 

grupos, mais difíceis, são feitos para que o jogador possa estabelecer para si 

objetivos mais longos. O balanço entre tarefas difíceis e fáceis gera o engajamento. 

 

2.2.12 Uso de Placares em ambientes gamificados 

 

Placares, como o exibido na Figura 12, basicamente, medem algum número 

e compara este número dentre todos os participantes, colocando-os em ordem 

crescente ou decrescente. No campo da gamificação é bem comum encontrar 

placares em setores de vendas, como os de automóveis, onde em cada 

concessionária tem um placar gigante mostrando quem vendeu mais carros naquele 

mês e no quadro fica bem claro quais são os melhores vendedores. O objetivo deste 

tipo de ação, de maneira clara, é estimular a competição.  

Ao ter em mente os tipos de perfis enunciados por Bartle (2004), este tipo de 

situação é a preferida pelo perfil “Killer” Luton (2013), pois é muito claro quem está 

ganhando e quem está perdendo. Pessoas do tipo “Socializers” já tendem a não 

gostar de placares pois seu objetivo é colaborar e interagir. Neste sentido, visando 

um bom ambiente gamificado, outras ações devem ser pensadas que sejam mais 

“neutras” em termos de conteúdo.  

Outro fator que desmotiva é o fato de placares muito longos, dando poucas 

chances de um jogador se tornar o melhor. Neste sentido, placares diversos dão a 

chance de vários jogadores diferente figurarem em diversas posições e, portanto, 

motivarem-se dentro do ambiente. Por exemplo, jogos apresentam placares globais, 

locais, por tipo de situação ou personagem e vários outros. Outra forma de motivar é 

não mostrar o jogador no global, mas sim, onde ele está em relação aos seus 

amigos mais próximos, desta forma este jogador sempre será melhor que um colega 

(podendo se vangloriar do fato) e terá um amigo próximo que seja o motivador para 

melhorar, ainda mais que este amigo está sempre próximo o suficiente para que um 

pequeno esforço seja suficiente para conquistar a posição.  

 



 

 

FIGURA 12 - EXEMPLO DE PLACARES EM AMBIENTE CORPORATIVO MOSTRANDO OS 
MELHORES COLOCADOS, SEUS PONTOS E DANDO A LISTA DOS 10 MELHORES.  

 

Fonte: Campanella (2017) 

 

Assim, de todos os elementos comuns de gamificação, o que exige um certo 

cuidado é o placar por que pode ser desmotivante em uma análise mais profunda, 

ou seja, antes de aplicar conheça seu público alvo e garanta que este tenha apreço 

pelo controle visual de pontos.   

Associar ainda o placar a recompensas pode ser um pouco mais motivador 

para aqueles não tão ligados à competição. No caso exibido na Figura 3, no lado 

direito da imagem estão dispostos 3 prêmios para os melhores colocados, prêmios 

bons e caros, o que pode estimular as vendas. Obviamente, fica à cargo da chefia 

ver quanto vale as contas abertas, no caso específico, e se vender 20 contas vale 

um prêmio de USD 600.  

 

2.2.13 Outros elementos de jogos aplicados ao contexto de gamificação 

 

Além desta parte básica, diversas ações de gamificação famosas vão além e 

trazem novos elementos para o ambiente gamificado dando novos blocos de 

interação e engajamento.  



 

 

Um exemplo que ficou famoso foi o “ClassCraft”, um ambiente de 

aprendizado virtual desenvolvido por um professor de física da Austrália que visa 

melhorar o engajamento dos seus alunos com suas aulas. Neste ambiente, além do 

básico já citado, os jogadores (alunos) ainda criam avatares para representarem a si 

no ambiente virtual, estes avatares ganham histórias sobre seus passados para dar 

uma dimensão ainda maior e, como em tantos outros sistemas, o professor colocou 

prêmios reais para motivar os seus alunos, como sair antes da aula por exemplo.  

Neste caso específico avatares colocam uma camada de afeição ao jogador, 

ou seja, algo para representar a si mesmos dentro do ambiente. Isto é visto bastante 

em ambientes de RPG, onde o jogador se afeiçoa a seu personagem e evita, a todo 

custo, que algo de ruim aconteça, justamente por este grau de afeição.  

O Avatar pode ser, como nos RPGs, apenas uma folha de papel com dados 

diversos e/ou um desenho ou imagem que represente. Avatares ficaram muito 

populares quando os consoles de vídeo games, como o Wii da Nintendo e o Xbox da 

Microsoft, introduziram avatares em seus sistemas, o que identificava jogadores 

dentro dos seus sistemas e permitia a customização destes usando diversos itens 

básicos (altura, peso, cabelo, olhos) indo além e colocando acessórios e afins.  

Outro elemento que vem dos RPGs e que, de maneira mais objetiva, 

aparece em sistemas gamificados são as “Quests”, ou missões, buscas. As missões 

dão objetivos claros aos jogadores/usuários e ainda são utilizadas para guiar estes 

em uma direção desejada dentro do sistema, evitando que o usuário pare de usar o 

sistema por estar perdido e sem saber o que fazer. Assim, por exemplo, se é 

desejado que o usuário entre no sistema e faça determinada ação, ainda que possa 

fazer outras, coloca-se de maneira clara e objetiva para este: “Cumpra o objetivo 

(…)”. Isto fica aparecendo ao usuário, como uma constante lembrança do que deve 

ser feito dentro do sistema, até que este cumpra o objetivo e ganhe uma nova 

missão, continuando seu progresso dentro do sistema ou do jogo. Missões, 

normalmente, são associadas a recompensas únicas, visando melhor engajamento 

com o objetivo. Desta forma, supondo um sistema que uma determinada ação de 10 

pontos, a mesma ação feita dentro de uma missão contemplaria o usuário com 30 

pontos, fazendo um reforço duplo no jogador: (a) Um objetivo ou uma ação que se 

queira fazer e (b) uma recompensa pela missão, o que pode levar este a querer 

cumprir mais missões visando melhores recompensas.  



 

 

O último item tratado aqui serão as barras de progresso associados a 

experiência. Citados anteriormente, no tópico de pontos, normalmente se associa 

barras à experiência do usuário em ambientes de RPG e de jogos. No caso de 

sistemas gamificados, as barras de progresso dão ao usuário do sistema: 

A. Uma meta (preencher a barra) 

B. Feedback (algo acontece ao encher a barra E a barra se enche com 

determinada ação) 

C. Um fator de comparação caso a barra esteja associada a um atributo 

Nos jogos, e aí em vários modelos de jogos, o progresso do jogador é 

medido em níveis. Para completar um nível o jogador tem que executar ações, e ou 

missões, para ganhar os pontos necessários e, assim, ganhar um novo nível. Note 

que o nível, por si só, já é um fator de comparação pois jogadores mais experientes 

têm mais níveis (ou já atingiram o nível máximo). Apenas a título de curiosidade, o 

Dungeons and Dragons, ambiente de jogos de RPG que deu origem a série de 

desenhos animados Caverna do Dragão, nome traduzido do mesmo RPG, tinha uma 

progressão de nível geométrica. O primeiro nível de um guerreiro era atingido em 

2000 pontos, o segundo 4000, o terceiro 8000, e assim ia, sempre, dobrando o valor 

anterior.  

A associação óbvia de barra com experiência indica que algo melhorou. As 

barras foram migradas dos jogadores para, praticamente, tudo nos jogos mais 

modernos. O jogo Destiny, da empresa Bungie, exibido na Figura 13, tem barras de 

experiência para vários itens dentro do jogo. Call of Duty, a série de jogos de tiro da 

Activision, deixa as armas mais fáceis de serem manipuladas quanto mais tempo o 

jogador as usar. Desta forma, além do feedback ao jogador de que algo está melhor, 

coisas novas podem ser feitas em determinados elementos de jogo mediante novos 

níveis de experiência daquele objeto. No Call of Duty, por exemplo, novas miras e 

outros elementos meramente cosméticos, ou seja, que não influenciam diretamente 

no jogo, apenas no que o jogador e seus pares veem, podem ser aplicados ao 

objeto quando este subir de nível.  

 



 

 

FIGURA 13 - TELA DE PERSONAGEM DO JOGO DESTINY 2 MOSTRANDO AS BARRAS DE 
PROGRESSO QUE EXISTEM NO JOGO INCLUINDO A DE NÍVEL DO PERSONAGEM E AS DE 
EQUIPAMENTO.  

 

Fonte: EFFS (2017) 

 

Por fim, ainda falando sobre as barras, estas podem servir meramente para 

indicar progresso de algo sem, no entanto, dar um novo nível a algo.  

Feita a fundamentação para o conhecimento sobre jogos e gamificação, 

além de seus usos e afins, o assunto decorrente é a gestão de tarefas e de projetos 

que, apesar de não ser foco do trabalho, é utilizado e mencionado em diversos 

pontos sendo assim necessário discorrer um pouco para que determinados 

conceitos e fundamentos sejam minimamente entendidos e, portanto, permitam 

entender o contexto geral do trabalho aqui apresentado. Assim, o próximo tema trata 

um pouco sobre a gestão de projetos e alguns de seus conceitos. 

Nesta fase de desenvolvimento da ferramenta alvo do presente trabalho, 

usaram-se as barras para alguns elementos, como a experiência do jogador e para 

indicar o quanto foi concluída uma milestone além de transformar as tarefas em 

“Buscas”, adicionando, para os perfis de usuários condizentes, uma camada de 

história e contexto a cada uma das tarefas, um exemplo das histórias adicionadas às 

tarefas pode ser visto na Figura 14.  

 



 

 

FIGURA 14 - EXEMPLO DE TAREFA GAMIFICADA NO SISTEMA GAMIFITASKS UTILIZANDO-SE 
DE UMA HISTÓRIA PARA ILUSTRAR E AUMENTAR O ENGAJAMENTO DO USUÁRIO 
ENVOLVIDO NA TAREFA ALÉM DE FORNECER UMA RECOMPENSA. 

 

Fonte: o Autor.  

 

2.3 Pesquisa em referências 

 

Utilizando-se do software de busca acadêmica Publish or Perish, com busca 

limitada de 2012 a 2017, buscando-se livros e demais publicações chegou-se a um 

total de 997 trabalhos.  

Após uma leitura de títulos exibidos pelo “Rank” do aplicativo, elencou-se 

uma série de artigos e livros utilizados no presente trabalho, incluindo (Kapp, 2012).  

Um dos trabalhos exibidos na aplicação, referenciado aqui como  Pedreira, 

García, Brisaboa, & Piattini, (2015), apresenta um mapeamento de literatura sobre 

gamificação feito pelos autores, o que acelerou bastante o processo de busca e foi 

utilizado como base para o presente trabalho no que tange referências, uma vez que 

uma das conclusões que os autores citados chegaram foi que muitos dos trabalhos 

pesquisados, muitos publicados em convenções e afins, são meramente ações de 

uso de pontos, ou como os autores e Werbach; Hunter (2012) chamaram, 

“pointification”, ou seja, o uso inadequado da gamificação atrelando-a meramente a 

pontos e não fazendo uma estratégia em volta do processo de gamificação 



 

 

Werbach; Hunter (2012). O outro fator que limitou o uso de artigos no presente 

trabalho, ainda baseado nos autores citados, foi o fato de que muitos dos artigos 

pesquisados não oferecem uma metodologia que possa ser seguida e validada.  

Neste sentido, Mora et al. (2015) trazem uma busca por metodologias de 

implantação de gamificação chegando à conclusão que a proposta por Werbach; 

Hunter (2012) é a mais completa no que chamam de “6D”, ou seja, a metodologia 

proposta pelos autores é a mais robusta dentre as 20 pesquisadas. Mora et al. 

(2015) ainda verifica que das 20 pesquisadas, apenas 18 têm boa fundamentação e 

comparam os elementos básicos entre elas, no sentido de estarem ou não presentes 

nas metodologias avaliadas, chegando à conclusão anterior.  

Em artigos, como Hamari (2017), testa-se especificamente o uso de um 

determinado elemento, no caso do artigo específico, as medalhas. Conforme 

explanado, medalhas, além da recompensa visual e elemento de vaidade, servem 

como objetivos para os usuários e, de acordo com o referido documento, os usuários 

do sistema testado se mostraram mais engajados com o sistema. O autor cita ainda 

que poucos são os artigos que relacionam elementos psicológicos nos resultados, 

ou seja, apesar de demonstrarem resultados positivos, os estudos não são 

considerados diretamente sobre a ótica da psicologia e que estas poderiam melhorar 

ainda mais os números. O mesmo autor, mas como um dos autores de outro artigo, 

citado aqui Morschheuser et al. (2017), traz uma série de elementos de construção 

de um ambiente gamificado e, corroborando com o que está descrito ao longo do 

presente documento, o primeiro princípio que trazem é “Um profundo conhecimento 

dos usuários, suas motivações e necessidades (...)”Morschheuser et al. (2017).  

Buscou-se ainda referências de uso de gamificação em situações fora do 

cotidiano da gestão de tarefas. Neste sentido Domínguez et al. (2013) trazem 

experiências de gamificação do ambiente de educação, outra situação onde a 

gamificação tem sido amplamente usada por elementos que os próprios autores 

ressaltam, como o feedback instantâneo ao usuário. Segundo Domínguez et al. 

(2013), ainda, em ambientes onde a motivação é baixa pelo ambiente por si só, 

como é o caso de educação à distância, via internet, a gamificação pode auxiliar. 

Nas conclusões, no entanto, ressaltam que não é uma tarefa fácil gamificar um 

ambiente e que esta culmina em um grande esforço de design.  

Assim, no presente trabalho, apesar de usar alguns artigos mais relevantes 

para a presente pesquisa, o uso de livros, principalmente de autores de game 



 

 

design, foi priorizado, juntamente com a proposição de uma metodologia simples, e 

que ainda carece de validação mais profunda, mas que pode ser o ponto de partida 

para um trabalho mais completo, validando e melhorando a metodologia aqui 

proposta para gamificar outros elementos que não um software de gestão por si só. 

 

TABELA 1 - LINHA DO TEMPO DA PESQUISA EM REFERÊNCIAS 

 

Fonte: O Autor 

  

Ano Autor Título

2004 Bartle Hearts, Clubs, Diamonds, Spades: Players who suit MUDS

2004 Bartle Designing Virtual Worlds

2004 Salem et al Rules of Play

2005 Koster A theory of fun for game design

2008 Csikszentmihalyi Flow: the Psychology of Optimal Experience

2008 Schell The art of game design

2010 Rogers Level Up. The guide to great video game design

2011 Crawford The Art of Computer Game Design

2011 Zichermann et al Gamification by Design

2012 Kapp The Gamification of learning and instruction

2012 Mcgonigal

A realidade em jogo. Por que os games nor tornam melhores e 

como eles podem mudar o mundo

2012 Hunter et al For the win: how game thinking can revolutionize your business.

2013 Domínguez, et al

Gamifying learning experiences: Practical implications and 

outcomes

2013 Luton Free 2Play - Making money from games you give away

2013 Mekler et al Do points, levels and leaderboards harm intrinsic motivation?

2014 Fuss Et al

Teaching the Achiever , Explorer , Socializer , and Killer – 

Gamification in University Education

2015 Marczewski

Even Ninja Monkeys Like to Play - Gamification, Game Thinking 

& Motivation Design

2015 Mora et al A Literature Review of Gamification Design Frameworks

2017 Hamari

Do badges increase user activity? A field experiment on the 

effects of gamification

2017 Morschheuser

How to design gamification? A method for engineering gamified 

software.

2017 Sailer et al

How gamification motivates: An experimental study of the 

effects of specific game design elements on psychological need 

satisfaction.



 

 

3 MATERIAIS E MÉTODO 
 

O presente capítulo apresenta elementos utilizados para a pesquisa do 

trabalho proposto. 

 

3.1 MATERIAIS 
 

No rol de materiais utilizados para o desenvolvimento do presente trabalho 

ressaltam-se os seguintes Softwares e soluções web: 

 Unity (Versão 2018.2.20 F1) – Engine (motor gráfico) utilizada para o 

desenvolvimento do software Gamifitasks, foco de estudo do presente 

trabalho, bem como a ferramenta de identificação de perfil do usuário. A 

escolha da ferramenta, ainda que pares consultados digam que existem 

ferramentas mais versáteis que resolveriam os problemas da mesma forma, 

foi feita pela afinidade deste autor com a ferramenta e possível 

ampliação/alteração futura sem a necessidade de envolver, novamente, 

terceiros. Disponível em https://store.unity.com/download?ref=personal. 

 Teste de Bartle – Desenvolvido como parte do trabalho, e que gerou artigo 

científico, é utilizado para identificar afinidades dos usuários de um ambiente 

gamificado com determinadas metodologias abordadas e métodos 

consagrados de gamificação. Desta forma, com o teste e seu resultado, é 

possível criar uma experiência ainda mais engajadora ao usuário. O teste está 

atualmente na sua primeira versão e está disponível em http://bit.ly/appbartle. 

 Trello – Além da referência para a criação do Gamifitask, foco do presente 

trabalho, o Trello ainda serviu como local de comunicação entre este autor e 

sua equipe de desenvolvimento, onde eram colocadas imagens e descrições 

de áreas do sistema além de ser um canal de comunicação muito eficiente. 

Disponível em www.trello.com  

 Photoshop e Adobe Illustrator – Utilizados pelo freelancer de arte para gerar 

os elementos gráficos presentes no Gamifitasks. Disponíveis em 

www.adobe.com 

 Heflo – Página web com elementos para a criação de fluxos de informação 

em sistemas. A aplicação web permite criar um mapa visual de todos os 

elementos que compõe um sistema e o caminho percorrido pelo usuário, 



 

 

servindo também como um mapa de interação.  Disponível em 

http://www.heflo.com 

 Mendeley – Software tradicional de gerenciamento de bibliografia e material 

bibliográfico. Utilizado no presente para gerir artigos, acessados pela 

ferramenta e sincronizados em diversos dispositivos do presente autor, além 

de ser o responsável por todo o conteúdo de referências no presente 

trabalho. Disponível em https://www.mendeley.com 

 Facebook – Tradicional rede social que na fase inicial de desenvolvimento do 

Gamifitasks, utilizado na sua forma de comunicador para avisos rápidos, tirar 

dúvidas pontuais e discussões que necessitavam de uma celeridade não 

possível no Trello dada a sua natureza. Disponível em 

http://www.facebook.com. 

 Publish or Perish (Versão 6.45.6354) – Software agregador de referências 

bibliográficas, capaz de efetuar pesquisas simultâneas em diversas bases de 

conhecimento e repositórios de artigos elencando os resultados por diversos 

fatores, dentre eles relevância com as palavras chave ou o número de 

citações que determinada publicação tem. Disponível em 

https://harzing.com/resources/publish-or-perish.  

 Google Forms – Dentro do rol de soluções da Google, uma delas é a 

possibilidade de fazer formulários e alimentar estes formulários em outra 

ferramenta. Desta forma, o Teste de Bartle citado anteriormente, alimenta 

uma planilha gerada pelo Google Forms. Como a retaguarda da ferramenta é 

uma planilha, os dados gerados podem ser facilmente trabalhados 

posteriormente. Disponível em https://www.google.com/forms/about/. 

 Pacote Office – O pacote Office trás ferramentas amplamente utilizadas. Um 

editor de textos, utilizado para o presente trabalho, o Word; uma planilha 

eletrônica, utilizada para uma série de situações neste trabalho como gráficos 

e gestão de dados, o Excel; por fim o Power Point, utilizado para 

apresentações como foi o caso da qualificação do presente trabalho durante o 

curso de Mestrado e, por fim, na defesa final. Disponível em 

https://www.office.com/ 



 

 

 Microsoft Azure – Ferramenta de “Nuvem” da Microsoft, o Azure é utilizado 

para guardar a base de dados do Gamifitasks e hospedar parte de seus 

serviços. Disponível em https://azure.microsoft.com/pt-br/. 

 Gamifitasks – Ferramenta de gestão de tarefas com camada de gamificação 

utilizada no presente trabalho como meio de iniciar os testes de engajamento 

de usuários com tarefas gamificadas de modo a melhorar a motivação da 

equipe.  

 Kindle para iPad (Versão 6.1) – Plataforma disponível para diversos 

hardwares capaz de gerenciar livros e outras publicações além de ser 

atrelada a uma loja virtual que disponibiliza estes livros e demais publicações. 

No caso específico utilizado dentro de um iPad. Disponível na loja de 

aplicativos da Apple (apenas dispositivos Apple) 

 Outros softwares e páginas – Um número de softwares e afins foram 

utilizados para ajudar direta ou indiretamente o trabalho, como Whatsapp 

(comunicação), Spotify (música), Google.com (pesquisas diversas), 

Notepad++ (anotações rápidas), InkScape (gráficos vetoriais), Gimp (editor de 

imagens), Unity Asset Store (venda e download de elementos de 

desenvolvimento), dentre outros ainda menos relevantes.  

 

Em relação aos equipamentos, quase que a totalidade do presente foi 

desenvolvido em ambiente Windows em computador compatível. As configurações 

do computador mais utilizado é: processador Core i7, 32gb de RAM, placa dedicada 

gráfica com 6gb modelo GTX1060, disco SSD de 128gb e HDSSD de 1tb.  

 Utilizou-se ainda um iPad Pro 12 polegadas (1ª geração), para 

desenvolvimento de textos e leituras.  

Para os testes foram utilizados celulares com ambiente Android, modelo 

Samsung Galaxy S8, e os equipamentos pessoais supracitados.  

 

3.2 MÉTODO E METODOLOGIA 
 

3.2.1 Método proposto 

 

O método proposto no presente trabalho utiliza-se de 2 ferramentas básicas 

e a metodologia para utilizá-lo está presente, em linhas gerais, na Figura 15. 



 

 

De maneira simples propõe-se 4 fases distintas para a implantação de uma 

metodologia gamificada para gestão de projetos: 

 Fase 0 – Inteligência: Esta fase considera-se opcional caso já se tenha dados 

suficientes de onde vai ser aplicada a metodologia, como o setor, os 

funcionários, o projeto, a metodologia de gestão tradicional, e outros 

elementos pertinentes. No caso de ser uma empresa ou setor novo à pessoa 

aplicando a metodologia, esta fase é utilizada para levantar-se dados 

pertinentes do local o que garante uma maior assertividade na aplicação da 

metodologia. Assim, busca-se conhecer o lugar, as pessoas e os 

equipamentos disponíveis além de compreender objetivos e metas da 

empresa ou do grupo neste momento da implantação. 

 Fase 1 – Preparação: Nesta fase os responsáveis pelo projeto ou tarefas a 

serem executadas efetuam um levantamento dos recursos (pessoas) 

envolvidos no cotidiano e aplicam o teste de perfil de jogador. Além disto, é 

preciso se ter uma ideia clara dos objetivos do projeto ou as tarefas a serem 

executadas para poder-se ter um controle preciso sobre estas e suas 

execuções às pessoas a elas alocadas. De posse das informações sobre 

tarefas, recursos e seus perfis, os gestores podem criá-las no sistema na 

próxima fase e já elencar elementos gamificados condizentes com os tipos de 

perfil de cada um dos recursos. 

 Fase 2 – Configuração do sistema: nesta fase efetivamente se aloca tarefas 

no sistema e coloca-se os elementos gamificados para cada um dos recursos 

(ou tipo de perfil mais comum). O último elemento desta fase é oficializar o 

início dos trabalhos aos recursos, informando prazos e afins.  

 Fase 3 – Execução e acompanhamento: Nesta fase o gestor apenas 

acompanha o cumprimento das tarefas e, quando os recursos se utilizarem de 

recompensas no sistema, gerenciar o uso e aplicação destas. 

 Fase 4 – Conclusão e internalização: Nesta fase o projeto ou conjunto de 

tarefas terminam e cabe aos gestores determinar como melhor fazer isto. Se 

não for continuar o sistema, providenciar um uso para os consumíveis 

restantes (moedas e recompensas). Nesta fase, e herdando um pouco do 

Scrum, a parte de avaliação do projeto até este ponto é fundamental. 

Primeiramente ver se a metodologia gamificada surtiu efeito positivo nos 



 

 

recursos, segundo avaliar, sob o ponto de vista de gestão, se foram 

cumpridos prazos e escopo de orçamentos, por exemplo; por fim, internalizar 

o aprendido com esta fase para evitar-se cometer no futuro eventuais erros ou 

já utilizar melhores práticas detectadas ao longo da utilização do sistema.  

 

 

FIGURA 15 - FASES DA IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA PARA A GAMIFICAÇÃO 
DE TAREFAS UTILIZANDO O SOFTWARE GAMIFITASKS 

 

 

Fonte: O autor 

 

3.2.2 Metodologia de aplicação 

 

Assim, o estudo de caso que será apresentado no próximo capítulo em 

detalhes, e que faz uso do método proposto no capítulo anterior, passou pelo 

seguinte processo: 

Fase 0, Inteligência: levantou-se, junto aos gestores do local, os problemas 

motivacionais a serem enfrentados, um levantamento histórico e análise de portfólio, 



 

 

bem como um estudo de como se procede a metodologia de gerenciamento de 

tarefas. 

Fase 1, Preparação: foi definido o escopo de trabalho a ser desempenhado 

e a equipe a ser utilizada e onde se aplicou a ferramenta de testes de perfil para a 

equipe, elencando-se as ferramentas gamificadas possíveis dentro do escopo 

produzido para este teste. 

 Fase 2, Setup do Sistema: Iniciou-se com o levantamento do perfil gamer 

de cada um dos usuários do teste. Foram atribuidas as tarefas a cada um dos 

recursos, adicionou-se recompensas e foi calculado uma quantidade de pontos 

disponíveis para cada usuário, finalizando esta fase com a apresentação do escopo 

de trabalho. Como era um período de experimentação, atribuíram-se cerca de, até, 

10 tarefas para cada um dos 7 membros do teste, incluindo o autor do presente.  

Fase 3, Execução e Acompanhamento: foram executadas as tarefas e 

onde o autor do presente trabalho apenas monitorou o progresso da equipe.  

Fase 4, Conclusão e Internalização: concluiu-se as tarefas atribuídas na 

fase de teste inicial do sistema, cada usuário ganhou uma carta especial pela 

conclusão do escopo de trabalho da milestone. Como não haveria continuidade 

imediata do sistema, foi permitido aos usuários usarem as moedas para escolher 1 

(uma) recompensa final. Avaliou-se ainda os resultados das tarefas sob a ótica da 

gamificação e da gestão de projetos. Nesta, o resultado foi positivo e as tarefas 

correram fluídas. Quanto à gamificação, o resultado foi igualmente positivo e está 

descrito em maiores detalhes adiante. Inicialmente os usuários reportaram um 

interesse pela ferramenta e as tarefas foram alvo de pouco retrabalho.  

 

Quanto aos elementos gamificados utilizados para cada tipo de perfil dada a 

limitação da ferramenta, foram os seguintes demonstrados na Tabela 2. 

 



 

 

TABELA 2 - ELEMENTOS GAMIFICADOS UTILIZADOS EM RELAÇÃO AOS TIPOS DE USUÁRIOS 
ENCONTRADOS NA FASE DE TESTE DO SISTEMA E DA METOLOGIA PRESENTE NESTE 
TRABALHO. 

 

Fonte: O autor.  

 

Para a análise dos resultados efetuados no teste de campo em face das 

tarefas e análises de perfil executadas, foi feito uma entrevista visando uma 

pesquisa qualitativa onde cada participante era convidado a responder 5 perguntas 

das quais eram objetivas, mas passíveis de complemento, e a última era um convite 

às eventuais sugestões que o entrevistado pudesse ter. A pesquisa qualitativa 

apresentava ainda um valor numérico para as respostas positivas, dando uma 

tendência quantitativa à pesquisa. Deste modo, das 5 perguntas, 4 possuíam o lado 

quantitativo e cada um dos questionários, além das impressões obtidas na 

entrevista, poderiam ainda apresentar valores entre 0 e 4, onde 0 indicaria um não 

alinhamento total com o processo e 4 um alinhamento total com o processo 

gamificado, indicando um alto grau de engajamento com o sistema.  

De posse destes números e das impressões obtidas pela entrevista pode-se 

ter uma primeira direção quanto ao funcionamento do sistema gamificado em 

associação à metodologia proposta. 

Com esta explanação encerra-se esta sessão do trabalho deixando o 

cabedal de conhecimentos técnicos e metodológicos prontos para o melhor 

entendimento do estudo de caso efetuado dentro da empresa Freddy Bear Games.  

 

 

  

Perfil Elementos utilizados Justificativa

Achiever

Recompensas nas tarefas, recompensas gerais 

(comprar), barra de experiência

Achiever gosta de TER, portanto, a quantidade de recompensas deveria influenciar 

positivamente este perfil.

As barras para serem completadas com experiência garantem um engajamento a este 

perfil. 

Explorer

Recompensas gerais, história nas tarefas e em alguns 

casos nas milestones

As recompensas gerais, principalmente, vão instigar este perfil em como obtê-las. 

As histórias dão um contexto a cada tarefa garantindo que este perfil SAIBA de coisas que 

outros não saberão.

Killer Tarefas extras, nível de jogador

Pelo perfil competitivo, as tarefas extras garantem mais experiência e, portanto, um nível 

maior a este jogador que será, em tese, melhor que os outros

Socializer Recompensas gerais, tarefas iguais para dois recursos

As recompensas gerais e as tarefas paralelas com outros usuários garantirão elementos de 

interação a este usuário que deverá sentir mais prazer em executar as tarefas se estas 

forem compartilhadas com outros usuários.



 

 

4 ESTUDO DE CASO, TESTES E ANÁLISES 
 

No presente capítulo serão apresentados os resultados obtidos com a 

pesquisa bem como informações pertinentes sobre a metodologia apresentada no 

capítulo anterior, como o desenvolvimento da ferramenta e a análise do ambiente de 

trabalho onde foi aplicada a pesquisa.  

A estrutura seguinte vai ser dividida em uma ambientação da empresa onde 

se efetuou o teste de campo seguido por uma apresentação das ferramentas 

utilizadas e por fim dados da aplicação do teste e da metodologia.  

Assim, segundo a metodologia apresentada, insere-se aqui a “Fase 0”, 

composta pelos tópicos que se seguem, como a ambientação, os tópicos 

apresentando as ferramentas desenvolvidas ou utilizadas e o tópico com o 

desenvolvimento efetivo da metodologia apresentada, além de conclusões 

preliminares logo a seguir. 

 

4.1 Freddy Bear Games 

 

Nos próximos itens, serão elencadas algumas informações sobre a empresa 

onde se aplicou o teste de campo, conhecida como Freddy Bear Games, uma alusão 

à palavra inglesa “Teddy Bear”, ou ursinho de pelúcia. A Freddy Bear é um setor de 

desenvolvimento de jogos e inovações dentro da Universidade Positivo em Curitiba, 

sendo responsável pelo desenvolvimento de jogos de mercado, soluções 

gamificadas e soluções em aplicativos utilizando-se de ferramentas de 

desenvolvimento de jogos.  

O ambiente de uma desenvolvedora de jogos pode variar entre momentos 

de interação entre os membros da equipe, como na Figura 16, partindo para 

momentos de descontração e formação do espírito de grupo, como visto na Figura 

17. Pelo menos no ambiente da Freddy Bear Games, variar entre estes dois 

momentos, juntamente com o trabalho propriamente dito, foi frutífero no sentido de 

dar motivação, descontração e conhecimento aos seus membros.  



 

 

FIGURA 16 - UM DOS FUNCIONÁRIOS DA FREDDY BEAR GAMES ORIENTANDO SEUS 
COLEGAS EM UM CICLO SEMANAL DE DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

 

Fonte: O Autor.  

 

FIGURA 17 - MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO UTILIZANDO O 
JOGO ROCK BAND PARA PLAYSTATION 3. 

 

Fonte: O Autor 

 

 



 

 

4.1.1 Histórico e portfólio 

 

Em 2013, após a vitória na Imagine Cup da Microsoft, o setor de desenvolvimento de 

jogos da Universidade Positivo, vendo oportunidades internas e externas de explorar 

novos mercados, criou a iniciativa da Produtora de Soluções Digitais da 

Universidade Positivo, ou Freddy Bear Games.  

 

 

 

Fonte: O Autor 

Inicialmente o objetivo era atender a demandas internas, principalmente do 

setor de EAD (Ensino a Distância) que precisava de soluções gamificadas para 

apresentar aos seus alunos, utilizando tanto como ferramenta de engajamento como 

diferencial de mercado. Neste sentido, foram criados os “runners”, jogos onde o 

jogador só faz uma ação em um jogo com jogabilidade rápida e que exige reflexos 

por parte do jogador. Como a função era ter um cunho educativo, foram inseridos 

quizes, jogos de perguntas e respostas, para fazer esta função.  

Após a boa aceitação dos runners, a Freddy Bear desenvolveu simuladores, 

focados no ensino de conceitos da administração de empresas para os alunos. 

FIGURA 18 - CAPA DO JOGO FREDDY'S CLIMBER, O PRIMEIRO JOGO COMERCIAL PUBLICADO 
PELA EMPRESA. PELA FREDDY BEAR GAMES EM 2015 



 

 

Neste sentido foram desenvolvidos, ao longo de 2 anos, 3 simuladores, um para 

estudo de mercado, outro com foco em marketing e um em precificação de produtos.  

 

FIGURA 19 - CAPA DO JOGO RION'S LAIR, O MAIOR JOGO PUBLICADO PELA EMPRESA COM 
TEMÁTICA DE RPG 

 

Fonte: O autor 

 

Em 2015, uma nova demanda surge, com o intuito de desenvolver um 

simulador mais abrangente e que tivesse todas as principais áreas da empresa se 

comunicando para criar a sensação do todo no aluno que estivesse utilizando o 

simulador. Assim, o novo simulador abrangeria a contratação e gestão de pessoas 

(RH); a análise de mercado precificação do produto e gestão de mídias de 

publicidade (Marketing/Comercial); compra e gestão de matéria prima, gestão de 

estoques, linha de produção e almoxarifado (Produção/Logística); análise financeira, 

tomada de empréstimos, aplicações financeiras e visão do fluxo de dinheiro na 

empresa (Financeiro); por fim traçar estratégias para a empresa nos seus diversos 

setores no setor de Tomada de Decisão.  

Este simulador, chamado de T-Bike, Figura 20, e tem sido utilizado na forma 

de piloto em diversos setores e cursos da universidade e do grupo educacional com 

bastante sucesso e bastante interesse por parte dos alunos. Parte do trabalho 

desenvolvido na presente pesquisa, utilizou-se deste software como palco para 

algumas aplicações, que serão vistas adiante.  



 

 

FIGURA 20 - TELA DO SIMULADOR DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS T-BIKE 
DESENVOLVIDO PELA FREDDY BEAR GAMES E UTILIZADO EM DIVERSOS CURSOS DENTRO 
DO GRUPO POSITIVO 

 

Fonte: O Autor 

 

Em 2015 ainda, com a entrada de novos membros, houve um 

reposicionamento de objetivos dentro do setor tendo este, assim, uma visão mais de 

mercado e menos focado na Universidade em si, ainda que muitos dos projetos 

sejam internos. Desta forma, iniciou-se um trabalho interno de geração de portfólio 

onde diversos pequenos jogos foram criados, como os dispostos nas Figura 18 e 

Figura 19, todos voltados para publicação em dispositivos móveis, com o intuito de, 

primeiramente, treinar a equipe visto que muitos eram recém formados ou ainda 

estagiários e, por fim, explorar o mercado e aprender com a publicação estando em 

um ambiente seguro financeiramente. O treinamento incluía fazer todos os passos 

de arte, como dispostos na Figura 22, onde o artista obrigatoriamente passava pelo 

conceito em papel antes de modelar o objeto no computador. 

De 2015 a 2018 foram criados 12 jogos, 8 estão publicados nas plataformas 

móveis, 1 está em fase de finalização, 1 tem objetivo específico para um evento, 2 



 

 

foram os chamados TechDemos, ou seja, servem para demonstrar potencial da 

empresa. Foram criados ainda trabalhos utilizando-se de ferramentas de criação de 

jogos para soluções que não são jogos. Neste sentido criou-se um atlas de anatomia 

facial/craniana para o departamento de odontologia, Face 3D Plus. Apesar de ter por 

objetivo atender a alunos e profissionais, o processo de desenvolvimento foi como 

se um jogo fosse e, como dito, utilizando-se da plataforma Unity, específica para 

desenvolvimento de jogos.  

O renome da Universidade associado à excelente qualidade do produto final, 

rendeu um jogo com o cartunista Ziraldo e sua franquia mais famosa, o Menino 

Maluquinho, para quem a Freddy Bear Games produziu um folder/jogo para a 

apresentação do recital “O Natal Mágico do Menino Maluquinho”, Figura 21.  

 

FIGURA 21 - CAPA DO FOLDER/JOGO CRIADO PELA FREDDY BEAR PARA ACOMPANHAR O 
EVENTO DE NATAL CUJO TEMA ERA O MENINO MALUQUINHO E SUA TURMA EM UM SHOW 
MUSICAL. 

 

Fonte: O autor 

 

Atualmente, a Freddy Bear trabalha em parceria com um portal de 

conteúdos para levar todos os jogos desenvolvidos para a plataforma móvel para 

este portal, tarefa que é relativamente simples dada a tecnologia utilizada para o 

desenvolvimento dos projetos.  



 

 

Neste sentido, ainda está trabalhando em um novo jogo com público alvo em 

jogadores de futebol e entusiastas do esporte, mas apelando para o lado tático e de 

solução de problemas, ou seja, um jogo mais quebra-cabeças do que de ação. A 

aceitação inicial do jogo foi muito boa nos testes iniciais e estão sendo 

desenvolvidas mais fases para que a publicação nas lojas de aplicativos seja feita.  

Na linha de desenvolvimento, mas focado em aplicativos puros, em 2015 a 

Freddy Bear Games desmembrou-se em 2, alocando um novo grupo de trabalho, e 

criando a Bad Bear Apps, focada exclusivamente em aplicativos. Ao contrário da 

Freddy Bear, no entanto, a Bad Bear trabalha apenas para o grupo, criando 

soluções para demandas internas, como acesso e gestão de alunos ou gerindo 

metodologias de avaliação e melhoria contínua dos docentes.  

 

FIGURA 22 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE ARTISTA 3D CONTENDO O CONCEITO EM PAPEL, O 
OBJETO FINALIZADO E O MAPA DE LOCAIS QUE RECEBEM PINTURA NO MODELO. 

 

Fonte: O Autor.  

 

O segundo viés deste novo grupo é trabalhar com a parte de gestão de 

retaguarda, ou, como é chamado comumente, Backend, controlando e gerindo 

bancos de dados e aplicações remotas em sites e afins para a comunicação de 

aplicativos e jogos com um banco de dados e dando acesso a usuários específicos 



 

 

além do desenvolvimento de ferramental para produção de todos, como 

gerenciadores de conteúdo para localização, como o feito para o aplicativo Face 3D 

Plus, Figura 23, que contém um grande número de textos a serem geridos em 

diversas línguas. . 

 

FIGURA 23 - IMAGEM DO APLICATIVO FACE 3D DE CUNHO MÉDICO FOCADO EM DENTISTAS 
E PROFISSIONAIS QUE TÊM A FACE HUMANA COMO FOCO, DESENVOLVIDO POR 
ESPECIALISTAS NA ÁREA. 

 

Fonte: O autor 

 

Atualmente, a Freddy Bear, e por consequência a Bad Bear, está diante de 

uma nova fase do seu crescimento, com parcerias internacionais acontecendo e 

uma dezena de projetos despontando, tanto de jogos comerciais, advergames e 

aplicativos para terceiros, o que pode abrir a Bad Bear para o mercado externo ao 

da universidade e do grupo.  

 

4.1.2 Pessoal e habilidades 

 



 

 

Saber quais profissionais e quais habilidades estes profissionais têm é 

primordial na hora de alocar recursos em projetos. No momento em que um 

profissional faz o trabalho de outro ou um trabalho para o qual não tem as 

habilidades necessárias, aquele trabalho pode ficar aquém do desejado, 

comprometendo o todo muitas vezes.  

A Freddy Bear conta com o quadro profissional, disposto na Tabela 3, no 

momento da confecção deste documento. Os nomes, no entanto, serão suprimidos 

por questões de privacidade e sigilo.  

 

TABELA 3 - QUADRO DE PESSOAL ATUAL DA FREDDY BEAR GAMES JUNTAMENTE COM 
SUAS HABILIDADES ESPECÍFICAS BEM COMO SUAS ATRIBUIÇÕES PRIMÁRIAS 

 

Fonte: O autor 

 

4.1.3 Modelo de gestão de projetos 

 

Aqui vale fazer uma breve explanação sobre como funciona a metodologia 

de gestão de projetos na Freddy Bear Games, onde foi aplicado o projeto piloto, alvo 

deste trabalho.  

Inicialmente, o setor de produção se divide em 4 grandes áreas: 

Cargo Iniciais Contratação Breve currículo

Programador sênior CZ CLT

5 anos de experiência fazendo jogos, habilidades artísticas e de game design, muito 

hábil na criação de gameplay.

Programador HC CLT

5 anos de experiência fazendo jogos, muito focado na parte matemática e de 

retaguarda do código, obstinado.

Programador JN Iniciação Científica

Há um ano trabalhando em um projeto de Realidade Virtual para o Centro de 

Pesquisas da Universidade

Artista 3D AC CLT 1 ano trabalhando com aplicações e recentemente focada em efeitos e partículas.

Artista 3D GH Estágio

Menos de 1 ano trabalhando com aplicações, muito curioso e de rápido 

aprendizado.

Artista 3D RH Estágio Menos de 1 ano trabalhando com aplicações, habilidades em animação.

Programador Sistemas HL CLT Responsável pelo desenvolvimento de estruturas de banco dos sistemas do setor

Programador Sistemas JR CLT

Responsável pelo desenvolvimento da área de regras e visualização dos sistemas 

desenvolvidos no setor

Programador Sistemas GR Estágio

Responsável em ajudar os dois desenvolvedores de sistema e, quando possível, 

substituí-los em tarefas.

Designer/ Artista 2D JK Estágio

Apesar de pouca experiência de vida, mostra-se muito habilidoso em várias tarefas 

de design e como uma grande promessa como artista 2D.

Designer MT Estágio Responsável pela parte de webdesign do setor.

Game Designer RLL CLT

Responsável pela parte de desenvolvimento de ideias e acompanhamento da 

equipe quando o assunto for relacionado a jogos. 

Músico PV Professor

Veterano e muito bem relacionado, o músico da Freddy tem um passado artístico 

que faz pontes fantásticas de temas e personalidades musicais que alargam os 

horizontes musicais dos trabalhos aqui feitos.



 

 

 Game design: responsável pela criação dos elementos de jogo (idealização), 

balanceamento do jogo (mantê-lo justo) e auxiliar no polimento (aparar 

“arestas” ao final do processo), bem como testar o jogo ao longo do processo 

todo provendo feedback. 

 Programação: responsável pela parte de código do projeto e, em alguns 

casos, na geração de ferramentas para o desenvolvimento, como editores de 

nível ou gestores de línguas (localização). 

 Arte: Seja 2D ou 3D, o setor de arte conceitua junto ao Game Designer 

elementos do jogo, dá a direção de arte ao projeto (mais cartoon, mais 

realista, mais pastel, entre outros). Os modelos 3D, as animações dos 

personagens e a criação de elementos de interface de tela e efeitos visuais, 

estes junto aos programadores. 

 Som: toda a parte auditiva do jogo, como vozes, efeitos sonoros e trilhas de 

fundo são feitas por este profissional. Idealmente, tem-se um profissional para 

cada elemento citado anteriormente, mas normalmente, no Brasil, quem faz 

um elemento acaba fazendo todos eles.  

A base de gestão de projetos dentro da Freddy Bear Games é a ferramenta 

Trello, descrita em detalhes mais adiante e vista sendo utilizada na Figura 24. Em 

resumo o Trello usa cartões, como se fossem post-its, papéis auto-adesivos 

normalmente utilizados para recados e apontamentos diversos, para indicar onde 

uma tarefa está em relação às demais tarefas.  

 



 

 

FIGURA 24 - IMAGEM DE FUNCIONÁRIOS DA FREDDY BEAR GAMES TRABALHANDO. NA TELA 
MAIS À DIREITA PODE-SE VER A FERRAMENTA TRELLO EM USO PELO FUNCIONÁRIO. 

 

Fonte: O Autor 

O início do processo, no entanto, é diferente. Após um contato inicial, é feita 

uma estimativa de custos baseando-se numa rápida entrevista com os clientes. 

Normalmente, em uma ou duas horas de conversa pode-se extrair muita informação 

do cliente e, com isto, montar uma proposta condizente em relação a tempo e 

recursos necessários para o projeto. Esta proposta, normalmente com 3 a 4 páginas, 

contém uma descrição breve do objeto do projeto e o que se imagina para este, 

como jogabilidade, fases, personagens, entre outros; uma previsão de profissionais 

envolvidos; uma previsão de cronograma e, por fim, uma estimativa de custos e 

requisitos específicos ao projeto.  

Clientes e gestores entram, então, em uma fase de negociação nos quesitos 

tempo, escopo de projeto e valores até que as partes se sintam convencidas a 

seguirem adiante, no caso de o negócio ser bom para todos, ou desistirem do 

projeto, caso alguma parte se sinta prejudicada.  

Aprovada a negociação, correm em paralelo a parte jurídica, que irá ver 

elementos contratuais e responsabilidades, enquanto a parte de Game Design e 

Produção acionam os clientes para fazer um escopo detalhado de projeto. Deste 

escopo, anexado normalmente na parte jurídica do processo, surge um documento 

que indica o que o projeto terá e, principalmente, o que não terá para evitar 

problemas com expectativas exageradas de ambos os lados e manter controlado o 

escopo de trabalho. Obviamente este escopo pode mudar mediante necessidade, 



 

 

mas normalmente não se altera até próximo do final do projeto. O documento que o 

game designer produz chama-se Game Design Document ou GDD e normalmente é 

o documento que baliza a produção da equipe.  

A formulação do GDD envolve toda a equipe visto que existem limitações 

técnicas que devem ser levadas em conta na hora de gerar a jogabilidade. Estas 

limitações podem vir tanto da Arte envolvida no jogo, independente de 2D ou 3D, 

quanto de programação, no que diz respeito a tamanho e aspectos de entradas e 

comandos, por exemplo. A última área envolvida neste processo inicial, é a música e 

efeitos sonoros do jogo, onde os elementos de áudio são discutidos antes de serem 

alocados no projeto visto que deve haver uma harmonia entre os elementos.  

De posse do GDD ainda, a equipe consegue definir os objetivos e entregas, 

tanto internas quanto externas, podendo assim gerar as Milestones do projeto. Cada 

milestone é alocada no Trello e dentro de cada milestone as tarefas a ela associada 

juntamente com o recurso, ou os recursos, alocados para o cumprimento da tarefa. 

Cada recurso alocado no projeto ainda indica quanto tempo requer para a tarefa e 

quem quer que esteja gerindo deixa uma margem de segurança no projeto como um 

todo para eventualidades (doenças, elementos não previstos, entre outros). 

Neste momento, surge ainda, sempre que possível, um protótipo jogável, 

contendo apenas e tão somente a essência do jogo. Apenas a título de exemplo, o 

jogo Cilmber Figura 18,  teve seu protótipo desenvolvido em menos de 1 semana e 

era composto apenas e tão somente de um cubo na tela e pequenos quadrados 

para demonstrar os lugares permitidos. O jogo agradou tanto a equipe que foi 

desenvolvido por conta própria.  

Semanalmente, a equipe se reúne e avalia a evolução do projeto. Durante 

esta reunião o produtor e/ou o gestor de projetos revisa as metas da semana, as 

tarefas cumpridas, os prazos a serem vencidos, ajusta algum elemento que não 

tenha sido previsto ou algo que tenha se alterado e traça metas para a próxima 

semana.  

A cada final de milestone, é feita uma entrega para o cliente do projeto ou 

para a própria equipe do projeto caso não haja cliente. Nesta entrega é feito um 

alinhamento de expectativas com o que foi entregue, principalmente se tratando de 

cliente, para serem feitas eventuais alterações ou novas funcionalidades.  

Cabe aqui um parêntese. O desenvolvimento de jogos, por experiência, 

passa por vários ciclos de iteração até que se tenha um bom produto. É sabido que 



 

 

em softwares em geral passa-se igualmente pelos mesmos ciclos, mas como o 

escopo do presente projeto é baseado em jogos e seu desenvolvimento, ater-se-á 

apenas nestes. Se um jogo não está divertido em determinado ponto do projeto, 

provavelmente não estará muito diferente no final. É quase um senso comum que 

arte, som, entre outros, agregam, mas não salvam um jogo ruim de ser um jogo 

ruim. Neste sentido, cabe ao cliente e ao desenvolvedor levantar o problema antes 

do final do processo. Mesmo com o protótipo sendo mostrado, às vezes acontece de 

o rumo do projeto não agradar ou algo parecer não casar com o resto fazendo com 

que o jogo seja mudado. Quanto mais ciclos de interação houver, melhor o resultado 

final, isto para qualquer projeto.  

Ao final do processo como um todo, antes da publicação, o projeto passa 

ainda por um controle de qualidade interno que testa o jogo e tenta garantir que o 

jogo saia sem bugs.  

As grandes milestones do projeto da forma que são conduzidos na Freddy 

Bear Games são, em ordem: 

 Protótipo: Essência do jogo, com apenas a mecânica básica e algumas 

entradas de comando. 

 Alpha: Aprovado o projeto e com algo produzido, é um protótipo melhorado, 

com algumas artes já implementadas 

 Beta: Quando se tem todas as mecânicas de jogo implementadas, ou 

praticamente todas, além de toda ou quase toda a arte colocada, o jogo entra 

na fase beta, onde sofrerá polimentos mediante feedbacks dos próprios 

desenvolvedores e de clientes ou interessados externos. 

 Gold: Produto completo, balanceado e, mais importante, publicado ou enviado 

para a publicação.  

Na fase Gold o produto pode receber melhorias e correções, normalmente 

tratadas à parte e em novo escopo de projeto e custos; além de correções de bugs e 

afins que eventualmente possam ter passado despercebidos.  

 

4.1.4 Trello 

 

Disponível em http://www.trello.com, a ferramenta serve para gerenciar 

tarefas de maneira visual e simples permitindo, ainda, que sejam colocados arquivos 

e outros documentos visando centralizar a informação. É a ferramenta de uso diário 



 

 

na Freddy Bear e todos os colaboradores, bem como os líderes, devem fazer uso no 

dia a dia.  

A primeira parte do Trello são os quadros, conjuntos de tarefas, Figura 25. 

 

FIGURA 25 - IMAGEM DE UM CONJUNTO DE QUADROS NA APLICAÇÃO TRELLO ONDE CADA 
QUADRO, NORMALMENTE, REPRESENTA UM PROJETO. 

Fonte O Autor 

 

O segundo elemento importante no Trello são as colunas de organização, 

Figura 26.  

 

FIGURA 26 - EXEMPLO DE GESTÃO DE PROJETOS UTILIZANDO O TRELLO EM QUADRO 
PESSOAL DE DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO DO AUTOR DO PRESENTE TRABALHO. 

 

Fonte O Autor 



 

 

 

As colunas permitem organizar o projeto da forma que se achar interessante. 

No exemplo anterior, inicia-se com uma coluna “Fixa” ou de referência, passando-se 

para uma “To Do”, ou seja, “A Fazer”; “Doing”, a coluna das tarefas ativas; passando 

por uma “Done” ou concluídas; terminando pela “Close dor Added in PROG”, que 

significa que são elementos de arte, game design ou som que foram implementadas 

no jogo ou, ainda, que foram problemas e afins que foram resolvidos.  

Numa outra linha de organização do ambiente, o quadro a seguir usa 

metodologias Scrum, com conceitos de sprints e afins para organizar o trabalho, 

mas, ainda assim, usando o Trello como base, Figura 27. 

 

FIGURA 27 - EXEMPLO DE QUADRO DO TRELLO UTILIZANDO A METODOLOGIA SCRUM PARA 
GESTÃO DAS PRINTS EM UM PROJETO DA FREDDY BEAR GAMES. 

Fonte O Autor 

 

Com isto, o que se quer demonstrar, é que o Trello é uma ferramenta 

potente para gerenciar tarefas simples até tarefas e estruturas mais específicas e ou 

complexas dentro de seu funcionamento, como é o caso do Scrum. 

Neste capítulo, todos os resultados da aplicação do método proposto são 

apresentados e devem ser discutidos de forma a relacionar causas e efeitos, indicar 

as aplicações e as limitações teóricas e práticas dos resultados obtidos.  

 

4.2 O teste de Bartle – Perfil de jogador 

 



 

 

Bartle, citado na parte inicial da referência bibliográfica do presente, é peça 

chave do trabalho como um todo pela simplicidade do perfil de jogadores que utiliza. 

O trecho adiante é apenas um reforço do exposto no item 2.2.3, onde fala-se em 

maior profundidade dos perfis e para evitar que o leitor tenha que retornar àquele 

capítulo. 

Ainda que em outros trabalhos, o próprio Bartle expanda a classificação para 

8 tipos, subdividindo cada um dos tipos originais em 2 outros para maior precisão 

nas características dos perfis, no presente trabalho, utilizar-se-á apenas os 4 

originais, achiever, explorer, killer, socializer, por uma questão de facilidade e 

simplicidade visto que o público alvo do projeto são pessoas que podem não ter 

familiaridade com o universo dos jogos e, portanto, podem perder-se em alguns 

títulos ou termos que são inerentes ao universo dos jogos como um todo.  

Baseado neste conjunto de características iniciais de Bartle dois autores, 

Erwin Andreasen e Brandon Downey, citados por Bartle em sua obra, Bartle (2004), 

fazendo aqui o parêntese de uma citação fora do item pertinente, mas sem obras 

próprias, criaram um teste contendo um conjunto de 30 perguntas com respostas 

binárias, sempre comparando uma situação em um jogo entre dois fatores ligados a 

uma das características. O problema encontrado neste teste foi que o teste sempre 

força um segundo tipo visto que em pessoas mais “puras” por assim dizer em uma 

característica pode encontrar dificuldades em relacionar-se com uma das 

características apresentadas no sistema binário de respostas. Além disto, tendo em 

vista novamente que o público que fará uso do sistema pode não ter grande 

afinidade com o ambiente de jogos, o teste proposto pelos dois autores se utiliza não 

somente de termos de jogos bem específicos, mas muito focados em ambientes de 

RPG. Em aplicações iniciais do teste, para medir-se a reação de usuários, mesmo 

os que tinham familiaridade com jogos sentiram dificuldades em entender certas 

situações ou termos utilizados pelos autores do teste. 

Neste sentido, o primeiro trabalho desta dissertação e metodologias 

propostas, foi trazer um teste que fosse mais simples em termos de linguagem e que 

abrangesse em cada pergunta feita as 4 características propostas por Bartle. Deste 

modo o avaliador teria uma visão mais clara de qual característica sobressai-se no 

usuário avaliado e este poderia ter um questionário mais acessível e que pudesse 

compreender, ainda que não tivesse um perfil de jogador ativo. 

 



 

 

4.2.1 O teste original 

 

O teste de Erwin Andreasen e Brandon Downey partindo de um ponto de 

vista não-jogador, tinha 3 problemas identificados durante o uso inicial em testes de 

campo: 

 Duração: 30 perguntas com 2 respostas cada, 90 trechos a serem lidos 

 Respostas: binárias, sempre comparando 2 atributos 

 Linguagem: em inglês e focadas em um tipo exclusivo de jogo 

O teste original compara dois atributos de jogador em uma pergunta focada 

em RPG. Desta forma cada um dos atributos é comparado com outros por volta de 

15 vezes. Notou-se, no entanto, que ao forçar o jogador a apenas 2 tipos de 

atributos dois fenômenos aconteciam e foram notados informalmente em entrevistas 

após os testes:  

a. Jogadores “puros”: os jogadores que eram muito focados em apenas uma 

característica sentiam dificuldade em responder ou de encontrar em muitas 

perguntas um elemento que fosse muito parecido consigo e, portanto, 

acabavam por escolher outro perfil gerando uma segunda característica 

dentro da taxonomia. 

b. Jogadores “impuros”: os jogadores que naturalmente tinham mais de um perfil 

básico, respondiam sem problemas ao questionário e se sentiam tranquilos 

ao fazê-lo.  

Daí o fato de que em muitos casos o teste forçava um usuário a um segundo 

perfil. Durante as medições não era incomum ouvir mais de uma vez: “Nenhuma das 

respostas me representa, e agora?”.  

Em dois exemplos simples, tanto do uso de termos muito focados em RPGs 

quanto do foco em 2 tipos apenas, note as perguntas dispostas a seguir, traduzidas 

livremente: 

 

Você prefere ter: 

A Dois níveis de experiência 

K Um amuleto que aumenta seu dano contra outros jogadores em 10% 

 

Em um MUD você prefere ser conhecido por: 

E Conhecimento 



 

 

K Poder 

 

Na primeira pergunta, por exemplo, ao aplicar-se o teste para pessoas com 

pouco conhecimento de jogos, o termo “Experiência” não era claro e o fato de ter 2 

níveis disto menos claro ainda.  

No segundo exemplo, agora com público de jogos, o termo MUD não era 

conhecido pelos novos jogadores. MUD, do inglês, quer dizer Multi User Dungeon, 

ou Masmorras de múltiplos jogadores, é o tipo de jogo que deu origem, anos mais 

tarde, aos MMOs, ou Massive Multiplayer Online games, ou jogos de jogadores 

massivos online. 

Este teste, por sua natureza, variava de 0 a 200% em cada atributo, 

conforme a metodologia proposta pelos seus autores.  

 

4.2.2 Teste proposto  

 

O primeiro passo na confecção de um novo teste foi diminuir a quantidade 

de perguntas sem, no entanto, fazer o mesmo com a quantidade de possibilidades. 

Neste sentido, o teste original tinha 30 perguntas com 2 respostas cada, ou seja, 

cada usuário era levado a escolher dentre 60 opções as que mais lhe parecessem 

ideais. O teste proposto como parte da metodologia para o presente trabalho trouxe 

12 questões com 4 respostas cada, um total de 48 opções. Tendo em vista a leitura, 

o original tinha 90 trechos para serem lidos, o proposto 60. Com isto ganhou-se 

tempo.  

 



 

 

FIGURA 28 - TELA INICIAL DO TESTE PROPOSTO PELO AUTOR DISPONIBILIZADO PELA LOJA 
DE APLICATIVOS DA GOOGLE 

 

Fonte: O Autor 

 

Nesta linha, a segunda alteração já fica clara. Ao invés de 2 respostas para 

cada pergunta, sempre comparando 2 atributos por vez, o teste proposto traz todas 

as 4, deixando sempre o usuário com todas as possibilidades em cada pergunta o 

que, por sua vez, facilita o entendimento e deixa aflorar naturalmente as 

características de cada perfil.  

Outra alteração foi a retirada de termos muito focados em um único tipo de 

jogo sem, no entanto, remover completamente os termos de jogo, afinal, o teste visa 

descobrir o perfil de jogador de cada usuário.  

O teste foi desenvolvido inteiramente em português, para evitar qualquer 

barreira de linguagem.  

A forma proposta ainda gerava uma variação de 0 a 100% em cada atributo, 

diferentemente do antigo, que variava de 0 a 200% já que podia ter mais de um tipo 

para cada usuário.  

As perguntas originais, em inglês, e as propostas, em português, estão 

colocadas nos anexos para referência.  

 

4.2.3 Desenvolvimento do novo teste 

 



 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do teste utilizado neste 

trabalho envolveu uma série de passos a saber: 

a. Criou-se uma aplicação web contendo um novo questionário, proposto pelo 

autor, como substituto para o antigo. 

b. Aplicou-se os dois testes, pedindo aos entrevistados que transcrevessem 

suas respostas para um Google Forms. 

c. Dada a dificuldade de compreensão dos termos em inglês, o teste foi 

traduzido e mantiveram-se os demais parâmetros. 

d. Dada a contínua dificuldade de compreensão de alguns termos e de 

transcrever as respostas, os dois testes foram agrupados em um único 

aplicativo web que, por sua vez, transmitia sozinho ao Google Forms as 

respostas anônimas dos usuários. 

e. Vendo-se o resultado positivo dos testes, decidiu-se por fazer a tomada oficial 

de dados, cujos valores e resultados podem ser vistos na próxima sessão. 

 

 

4.2.4 Resultados 

 

Com o teste validado e funcionando adequadamente, foi feita uma tomada 

de dados oficial visando validar a correlação entre os dois testes. Note que foram 

feitos ajustes pontuais às perguntas do teste proposto durante os testes preliminares 

visando melhor compreensão do jogador e maximizar o resultado obtido.  

Como parâmetro de objetivo, foi definido uma correlação de 50% como 

mínima para validar o novo teste, ou seja, se pelo menos 50% das respostas 

tivessem o mesmo resultado nos dois testes, no campo de atributo primário, o novo 

teste estaria apto a ser utilizado mais extensamente.  

De posse deste parâmetro inicial e do teste, utilizou-se um pequeno espaço 

na aula de Game Design da Universidade Positivo, Curso de Jogos Digitais, em dois 

períodos, totalizando 35 testes. As tomadas de dados foram feitas nos dias 14/05 e 

4/6 de 2018. Após cada teste 2 a 3 estudantes foram entrevistados informalmente e 

sem buscar validações posteriores, apenas com o objetivo de colher algumas 

impressões pós-teste.  



 

 

O universo completo de dados pode ser visto nos apêndices e parte dos 

dados pode ser visto adiante no texto, onde se tem uma amostra de como o universo 

de dados se comportou: 

 

TABELA 4 - COMPILAÇÃO INICIAL DOS DADOS COLETADOS DAS ENTREVISTAS COM 
USUÁRIOS NO MAPEAMENTO DA CORRELAÇÃO ENTRE OS DOIS TESTES, O "ORIGINAL" E O 
PROPOSTO PELO AUTOR. 

 

Fonte O Autor 

 

A Tabela 4, tendo em vista os dados apresentados e o esboço mostrado 

anteriormente com todos os campos, tenta, na seguinte ordem fazer os passos a 

seguir: 

 Em cada linha, a Tabela 4 tenta identificar o maior valor alocando-o à 

esquerda e o menor à direita com os demais no centro 



 

 

 Quando dois valores, comparados da esquerda para a direita, são idênticos, o 

da direita permanece vazio, preenchendo o da esquerda com um dos valores 

escolhido por ordem alfabética 

 Ocorrendo este fato, o autor preenche o segundo campo, vazio, com o valor 

restante, de modo que cada linha contenha os 4 atributos listados do maior 

para o menor e havendo empate, desempatando com a ordem alfabética 

 Quando todos os campos estão preenchidos, a planilha compara as posições 

dos dois testes 

 Se houver uma correlação no campo primário, mais à esquerda, com o 

mesmo nome, independentemente do valor, a planilha marca 4 pontos 

naquela linha 

 Se houver correlação no campo secundário, da mesma forma, a planilha 

marca 3 pontos 

 Se houver na terceira coluna, 2 pontos 

 E se houver na última, 1 ponto 

 Nenhuma correlação é representada por 0 pontos. 

 

TABELA 5 - COMPARAÇÃO DIRETA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS TIPOS OBTIDOS NOS DOIS 
TESTES – FONTE O AUTOR 

 

Fonte: O autor 

 

Tendo em vista que o maior valor é 10 pontos, com correlações em todos os 

campos, e fazendo pequenos ajustes de natureza alfabética na finalização da 

Tabela 4, obteve-se um resultado onde a média de correlação foi de 6.4 pontos em 

10 possíveis, ou 64%. 

Correlação Contagem Total %

100% 14 40,0%

40% 5 14,3%

30% 3 8,6%

50% 3 8,6%

0% 3 8,6%

70% 2 5,7%

90% 1 2,9%

60% 2 5,7%

80% 0 0,0%

20% 2 5,7%

10% 0 0,0%

Total 35



 

 

O segundo método de análise foi comparar os valores obtidos nos dois 

testes e ver quais tinham muitas coincidências, demonstradas na Tabela 5. Dos 35 

usuários pesquisados, 14 deles, 40%, tiveram 100% de correlação, ou seja, os 

valores apresentados no teste antigo batiam, em ordem, com os do teste proposto. 

Por outro lado, apenas 3 testes, menos de 10%, não tiveram nenhuma correlação 

entre os dois testes. Se for levado em conta os resultados acima do limiar proposto, 

ou seja, 50%, tem-se mais de 62% do universo pesquisado e, para efeitos dos 

trabalhos que se seguirão, suficientes para validar o teste proposto. O último valor 

que corrobora com a validação do teste é que do universo de 35 entrevistados, 26 

deles tiveram como atributo primário o mesmo nos dois testes, tendo uma 

coincidência em 74.29% dos casos, ou seja, preciso o suficiente tendo em vista que 

o antigo tinha os problemas apontados anteriormente.  

O gráfico de correlação pelos tipos encontrados nos dois testes pode ser 

visto na sequência no GRÁFICO 1. 

 

GRÁFICO 1 - GRÁFICO DE COMPARAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORRELAÇÃO ALCANÇADOS NOS 
PERFIS PRIMARIOS, SECUNDÁRIOS, TERCIÁRIOS E QUATERNARIOS DOS JOGADORES 
SUBMETIDOS AOS DOIS TESTES 

 

Fonte: O autor 
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4.2.5 Entrevistas 

 

As 5 entrevistas feitas foram descartadas da análise oficial do presente 

projeto visto que foram tomadas de maneira informal e com objetivo puro e simples 

de ter um feedback dos usuários quanto ao teste. Em perguntas padrão, os 5 

usuários se contradisseram de alguma forma ao responder sobre a facilidade do 

teste e qual dos dois preferiam.  

 

4.2.6 Teste de campo do questionário proposto 

 

Com os resultados promissores do teste proposto, este passou a ser o teste 

oficial da metodologia proposta no presente documento. Para validação em campo, 

utilizou-se o teste para identificar o perfil de jogador de 3 turmas de usuários do 

sistema T-Bike, simulador de administração de empresas da Freddy Bear, utilizados 

em 2 turmas de pós-graduação e em uma de ensino médio. O teste, no entanto, 

passou por uma repaginação para atender a determinadas necessidades do jogo e 

dos objetivos a serem alcançados com cada turma. A plataforma, no entanto, 

continuava sendo a Unity e distribuído via web.  

De posse dos testes e com grupos formados, os testes foram utilizados para 

gerar conteúdo específico para cada grupo de modo a maximizar o engajamento e 

diminuir a resistência quanto aos trabalhos propostos. Em análise informal dos 

resultados, mediante entrevistas casuais com usuários, todos os usuários se 

sentiram motivados com os objetivos propostos, o que levou este autor a tender a 

usar o teste mais vezes e, futuramente, em ambientes mais controlados no que 

tange a coleta de resultados.  

Todos os usuários entrevistados se sentiram identificados nos perfis de 

jogador obtidos após o teste.  

 

4.3 Gamifitasks – Ferramenta gamificada de gestão de tarefas 

 

Nesta sessão mostrar-se-á o funcionamento da ferramenta até o ponto de 

desenvolvimento em que se considera o MVP (minimum viable product), ou seja, o 

essencial para efeitos de teste e validação do produto.  

 



 

 

4.3.1 Overview da ferramenta 

 

Utilizando-se como base a ferramenta Trello e tendo ainda em vista que o 

público alvo pretendido, chegou-se no modelo que será apresentado neste 

documento.  

Gamifitasks, o nome escolhido para a ferramenta, é uma aplicação Unity1 

exportada para dispositivos móveis e na forma de uma página web, que se comunica 

com um servidor que contém uma interface de comunicação entre a aplicação e uma 

base de dados, onde todas as informações do sistema serão armazenadas.  

Comparando o Gamifitasks com o Trello, a primeira diferença está na forma 

como a informação é estruturada. No Trello o usuário cria boards (painéis) onde 

dispõe N colunas, cada uma com uma característica inerente àquele projeto/objetivo. 

No Gamifitasks existem apenas 3 colunas: To do (a fazer), Doing (em execução) e 

Done (feito) de modo a simplificar. Uma característica inerente do Gamifitasks é 

organizar tarefas em grupos chamados Milestones2, ou metas. Estas, por sua vez, 

em projetos, e esta forma de agrupar conjuntos de tarefas distancia o Gamifitasks do 

Trello, por exemplo.  

Assim, como em gestão tradicional de projetos, estes se dividem em 

entregas ou objetivos (Milestones) e cada um destes é constituído por uma série de 

tarefas. Cada tarefa é designada a apenas 1 recurso/pessoa. Esta é outra 

característica que distancia o Gamifitasks do Trello já que neste pode-se ter N 

recursos para cada tarefa enquanto no Gamifitasks apenas 1 recurso por tarefa.  

A característica mais marcante, no entanto, é o uso de uma camada de 

gamificação sobre tudo, visando gerar maior engajamento do usuário com o projeto 

e suas tarefas. A gamificação dará XP (experiência) para os usuários que 

terminarem suas tarefas. Esta, por sua vez, dará níveis, ou seja, recursos que 

cumprem mais tarefas ganham mais experiência. Tarefas concluídas ainda fornecem 

ouro e outras recompensas.  

Do ponto de vista de quem está gerindo o processo, este terá acesso a 

métricas e afins que facilitam o entendimento de como as coisas estão. Algumas 

                                            
1
 Unity – Ferramenta de desenvolvimento de jogos. O tipo de ferramenta em questão é conhecida 

como Engine. A plataforma permite um único desenvolvimento que pode ser publicado em diversos 
dispositivos, como celulares, vídeo-games e computadores com diferentes sistemas operacionais. 
2
 Milestone: do Inglês, marcos rodoviários. Comumente usados em gestão de projetos e em projetos 

como um todo para indicar um momento “crítico” deste ou uma entrega de parte do projeto.  



 

 

ações são exclusivas a este, como criar tarefas, milestones e afins; enquanto outras 

são comuns a todos os usuários, como mover tarefas entre as colunas de To do e 

Doing. Para ajudar na gestão ainda, parte do processo de funcionamento da 

ferramenta pede que toda vez que um recurso esteja ativamente fazendo uma 

tarefa, mova esta tarefa para a aba Doing e, depois disto, mova-a para a aba Done 

se tiver terminado a tarefa ou caso esteja ainda fazendo e vá parar a tarefa por 

qualquer motivo.  

No escopo inicial de projeto foi planejado uma área gamificada e uma não 

gamificada, para a gerência tradicional de tarefas. Dado o tempo de 

desenvolvimento, e o custo envolvido, optou-se por fazer a validação apenas com a 

ferramenta gamificada. Desta forma, alguns elementos ainda podem citar a versão 

sem gamificação, mas por serem os arquivos originais de desenvolvimento, foram 

mantidos no documento.  

 

4.3.1.1 Mapa de interação com o sistema e fluxo de telas 

 

Na Figura 29, as interações de usuário comum, não gerente, previstas para 

o sistema podem ser acompanhadas.  

 

FIGURA 29 - MAPA DE INTERAÇÃO ENTRE AS CAMADAS DE FRONT E BACK DO SISTEMA 
GAMIFITASKS ALÉM DO FLUXO DE INFORMAÇÕES EXISTENTES NO SISTEMA. 

 

Fonte O Autor 



 

 

 

Note que o sistema se divide em 2 grandes áreas, na parte superior o 

sistema em si, na parte inferior, a base de dados com sua interface com o sistema.  

As telas previstas para o sistema foram dispostas na Figura 30. 

Um dos elementos na imagem é a tela de usuário gamificado, onde o 

usuário vê dados de seu avatar além de poder gerenciar suas recompensas e 

comprar novas recompensas. 

Em todas as telas, informações do usuário, mínimas, podem ser vistas e a 

partir destas a tela do usuário.  

 

FIGURA 30 - FLUXO DE TELAS SIMPLIFICADO IMPLEMENTADO NO SISTEMA GAMIFITASKS 

 

Fonte: O Autor 

 

4.3.1.2 Recursos 

 

Para o sistema, recurso é todo e qualquer elemento que contribua de 

alguma forma para o trabalho. Desta forma, uma pessoa ou uma máquina podem 

ser considerados recursos e, portanto, podem ser alocados em tarefas. No sistema, 

recursos são os usuários do sistema, Figura 31. 



 

 

FIGURA 31 - EXEMPLO DE TELA DO SISTEMA GAMIFITASKS EXIBINDO A ÁREA DE 
INFORMAÇÃO DO USUÁRIO ATUALMENTE CONECTADO AO SISTEMA. 

 

Fonte: O Autor 

 

Toda Task tem um, e apenas um, recurso alocado para si de modo que 

possa produzir efeitos positivos para o projeto. No caso específico do presente 

projeto, um recurso pode ser apenas uma pessoa e dentro do sistema terão os 

seguintes atributos: 

 Nome: Nome do recurso  

 Setor: divisão à que pertence  

 Horas/semana: tempo disponível para trabalhar  

 Custo/hora: quanto este recurso custa  

 Email de contato (opcional): endereço eletrônico  

 Telefone de contato (opcional): celular ou fixo para eventual contato. 

 

No que tange a camada de gamificação, ainda existem os seguintes 

elementos: 

 XP (Experiência): na forma de pontos dados por tarefas ou outras ações 

concluídas 

 Moedas: recursos financeiros dentro do ambiente gamificado 

 Recompensas: eventuais recompensas que tenha comprado 

 História: Espaço para criar um passado para seu personagem no ambiente 

gamificado 



 

 

 Nível do personagem: Baseado na XP, a cada N pontos de XP o jogador 

ganha um nível 

 Vida (ou HP/ Hit Points): Serve para “punir” o jogador. Se ele não tiver HP não 

pode comprar recompensas. 

 Classe: Para distinguir os usuários entre si permitindo a escolha de um tipo de 

herói.  

 

4.3.1.3 Tarefas (tasks) 

 

A tarefa, ou Task, Figura 32, é atribuída a um recurso e tem uma instrução 

de algo a ser feito. Tasks só podem ser criadas pelo gestor do sistema e este a 

atribui ao recurso correto.  

Podem ser visualizadas de duas formas: 

 Simples: quando vista em conjunto com as outras tarefas daquela milestone. 

 Detalhada: quando se seleciona a tarefa para visualizar seu conteúdo.  

Toda task ainda tem dois indicadores muito importantes a serem explicados. 

Como terão tempos associados, ou seja, uma quantidade de tempo estimada para 

sua execução e uma quantidade de tempo efetivamente gastos, além, é claro, da 

data da entrega, cada task exibirá indicativos para demonstrar que:  

a. Está atrasada: a data atual é maior do que a data de entrega 

b. Está com mais trabalho do que o previsto: O recurso gastou horas a mais do 

que o previsto naquela tarefa.  

c. Está em dia: quando a tarefa não está atrasada nem com mais horas que o 

previsto.  



 

 

FIGURA 32 - EXEMPLO DE TAREFA DENTRO DO SISTEMA GAMIFITASKS MOSTRANDO A 
DEFINIÇÃO DE DATAS PARA UMA TAREFA. 

 

Fonte: O Autor 

 

Além disto, cada tarefa pode estar: 

 Aguardando execução (todo) 

 Sendo executada (doing) 

 Ou concluída (done) 

Dentro de cada uma destas, as seguintes informações estarão dispostas: 

 Status da tarefa: todo, doing, done.  

 Recurso: quem está fazendo a tarefa 

 Entrega: ou deadline, até quando a tarefa tem que estar pronta 

 Tempo: quanto tempo, em horas, estima-se para a execução desta tarefa 

 Mensagens: para que o gestor e o recurso, ou recursos entre si, possam 

trocar pequenas mensagens, como pedido de alteração, formatos de entrega, 

etc. 

 Tempo gasto: quanto tempo o recurso utilizou nesta tarefa até o momento. 

 XP: quanta experiência ela dá ao ser concluída. 

 Recompensa: se há algum tipo de recompensa extra (ouro, cartas, etc) 



 

 

 Flag 3de coleta: na eventualidade de uma tarefa ser reaberta, esta flag evita 

que as recompensas sejam coletadas novamente. 

 Dependência: se há uma tarefa que tem que ser cumprida, obrigatoriamente, 

para que esta task se inicie.  

Neste ponto das explicações, todos os elementos elencados são fixos para o 

escopo deste projeto visto o tempo de desenvolvimento necessário para expandir-

se. Desta forma, o alvo de teste do sistema, inicialmente, será a Freddy Bear 

Games, dentro da Universidade Positivo. A estrutura de gestão de projetos e tarefas 

neste setor, conforme descrito anteriormente, é formada do seguinte: 

 Todo projeto recebe uma sigla de 3 caracteres (ODO, BOD, CHK, CLI, etc) 

 As áreas de desenvolvimento recebem uma sigla de até 4 caracteres (PROG, 

ART, GD, SOM, etc) 

 Toda milestone recebe uma sigla com até 4 caracteres (MS1, MS2, MSxx) 

Automaticamente, para facilitar a visualização da tarefa, toda tarefa receberá 

uma série de nomes e “tags” (sigla) para indicar certas associações, usando-se as 

siglas propostas anteriormente.  

Assim, num exemplo simples e já demonstrando a estrutura: 

<sigla do projeto> <sigla da milestone> <sigla do setor do recurso> <nome 

da task> 

Ex: Supondo que a sigla do projeto seja [KAI], a da milestone seja [MS1] e a 

do recurso seja [PROG], tendo esta o nome de “Fazer o main menu”, a task teria, 

como nome final: “[KAI][MS1][PROG] – Fazer o main menu”, onde as siglas seriam 

geradas automaticamente pelo sistema.  

 

                                            
3
 Flag: Do inglês, bandeira. Termo utilizado em programação para indicar uma sinalização qualquer 

dentro do código 



 

 

FIGURA 33 - TELA PADRÃO DE CONTROLE DE MILESTONES DENTRO DO SISTEMA 
GAMIFITASKS 

 

Fonte: O Autor 

 

4.3.1.4 Milestones 

Um milestone, Figura 33, é um conjunto de tarefas com um tempo definido 

para ser executado.  

Criadas pelo gerente do sistema, é demonstrada por nome e uma 

porcentagem de conclusão em relação às suas tarefas. 

Por serem agrupamentos de tarefas apenas, as milestones têm função 

meramente informativas e/ou organizacionais.  

As milestones têm os seguintes atributos:  

 Data de início: quando a milestone inicia 

 Data de fim (deadline): quando a milestone tem que terminar.  

 Descrição: Descrição simples da milestone (qual o objetivo) 

 Descrição RPG: Possibilidade de colocar um texto de imersão para a camada 

gamificada 

 Recompensa: Alternativa para a camada gamificada. Uma milestone completa 

dá uma recompensa para todos os membros que participaram dela 

 Flag de completo: quando todas as tasks estiverem concluídas, a milestone 

está completa e é marcada esta flag. 

 TAG: resumo da milestone a ser usado nas suas tarefas, sigla. 



 

 

Para fazer o cálculo de porcentagem concluída da milestone o sistema usará 

a fórmula: 

TarefasConcluidas/∑Tarefas 

 

4.3.1.5 Projeto 

 

Por fim, a maior das estruturas é o projeto em si, formado por um conjunto 

de milestones. A estrutura visual é idêntica à das milestones, onde o progresso é 

indicado pelo somatório dos progressos do seu conteúdo. 

Os atributos do projeto são: 

 Nome do projeto: auto-explicativo 

 Deadline do projeto: data de entrega final 

 Custo alvo do projeto: Quanto o projeto DEVE custar 

 Gamificação (sim ou não): indica se vai ser ou não gamificado (para o MVP 

todos saem por padrão como gamificados) 

 Recursos do projeto (escolhidos da base de cadastros): colocar quem são as 

pessoas que irão trabalhar no projeto 

 História macro (RPG): Uma ambientação para o modo de gamificação 

 Descrição (objetivos do projeto): Dados diversos do projeto, como os 

objetivos. 

 Tag: Conjunto de caracteres que identifica o projeto: Identificação por letras 

do projeto para as áreas internas do sistema usarem como referência 

 

4.3.1.6 Empresa 

 

Ainda tido como “proposto” no sistema, o bloco “Empresa” tem o intuito de 

agrupar uma série de projetos sob um único item. Supondo, por exemplo, que um 

gestor trabalhe em 2 empresas distintas de um mesmo grupo, poderia agrupar 

projetos sob uma destas e, assim, organizar a visualização do todo. Este 

agrupamento não será introduzido no MVP proposto para este trabalho, porém 

achou-se conveniente mencionar a título de reflexão para uma versão mais 

complexa, e completa, do sistema proposto aqui. 

 



 

 

4.3.2 Interação com as tarefas 

 

A interação com as tarefas é simples: Se o recurso estiver desempenhando 

a tarefa, este move a tarefa para a coluna Doing. Se terminar a tarefa, move para a 

coluna Done, Figura 34, ou, caso queira parar a tarefa para retomá-la em outro 

momento, retorna-a para a coluna To do. Em todos os casos apenas o recurso da 

tarefa ou o gerente podem alterar uma tarefa, ou seja, todos os recursos podem 

interagir em todas as tarefas, mas apenas o recurso alocado na tarefa ou o gerente 

pode movê-la para outras colunas e apenas o gerente pode tirar uma tarefa do 

estado Done para outro qualquer.  

 

Figura 34 - Exemplo de tela de Tarefas dentro de uma Milestone.  

 

Fonte: O Autor 

 

4.3.3 Ações do gestor do sistema 

 

O gestor do sistema, ou administrador do sistema, é a pessoa responsável 

por criar os elementos de tarefas e afins, bem como, neste caso específico, de criar 

todo o conteúdo gamificado para o sistema, ou seja, criar as histórias das tarefas, 

milestones e do projeto em si, bem como atribuir tarefas, definir datas e afins.  

Ao acessar o sistema com um perfil de administrador, o sistema libera 

funções em todas as telas para que o gestor possa criar mais elementos para aquele 



 

 

determinado bloco de interação, como novas milestones em um projeto ou novas 

tarefas em uma milestone.  

O gestor pode, ainda, alterar qualquer conteúdo, como trocar uma data de 

entrega ou redistribuir uma tarefa para outro recurso.  

 

4.3.4 Camada de gamificação – Detalhamento 

 

No bloco a seguir mostrar-se-á diversos elementos gamificados que estarão 

presentes no sistema e suas principais motivações.  

 

4.3.4.1 Avatar 

 

O avatar é uma projeção do usuário dentro do sistema. Serve para facilitar 

algumas interações e gerar, em muitos casos, empatia com diversas situações.  

De acordo com a função da pessoa, ela tem uma classe de personagem 

específica. O usuário pode criar um passado do seu avatar, dando maior 

profundidade a este.  

Para este escopo de projeto, MVP, apenas imagens estáticas estarão 

disponíveis aos usuários do sistema. 

 

XP (Experiência) 

O usuário, e seu avatar por consequência, tem uma quantidade de 

experiência que indica o quanto ele progrediu naquela aventura, no caso, o projeto.  

 

 

A XP é calculada da seguinte forma: 

 

A XpSupNivelAtual*1.15 = XPPróxNivel 

 

Nível Inferior Superior Total

1 0 1000 1000

2 1001 1150 2150

3 1151 1323 3473

4 1324 1522 4995

5 1523 1751 6746

6 1752 2014 8760

7 2015 2317 11077

8 2318 2665 13742

9 2666 3065 16807

10 3066 3525 20332

XP Do JogadorTABELA 6 – FRAGMENTO DO QUADRO DE EXPERIÊNCIA DO JOGADOR (XP) – FONTE O 
AUTOR 



 

 

Além do fator de crescimento pessoal e motivo de vaidade entre os seus 

pares, a XP vai servir para destravar determinadas recompensas.  

O sistema vai guardar apenas a XP atual (total) e usar a Tabela 6 para se 

balizar, efetuando os cálculos necessários e indicar onde o jogador está na escala 

de níveis.  

Para efeitos cosméticos, sempre que o usuário entrar na sua dashboard 

(explicado adiante), o sistema calcula o nível atual e preenche a ÚLTIMA barra para 

dar o efeito de level up e instigar o usuário a tentar completar aquela barra de 

alguma forma.  

O GP vai dizer a quantidade de XP em cada task, podendo balancear cada 

uma como bem entender.  

 

4.3.4.2 Moedas 

 

Usadas com objetivos diversos dentro do sistema, as moedas são, 

primariamente, uma recompensa simples que praticamente todas as tarefas devam 

dar. O segundo uso da moeda tem laços com o mundo real, onde pessoas que têm 

mais recursos financeiros são melhores quistas pelos seus pares em alguns círculos. 

O terceiro uso das moedas dentro do sistema é a limitação que ter um sistema 

monetário dentro do aplicativo causa, fazendo com que o usuário deva gerenciar 

este recurso para melhor usufruir das recompensas que mais deseja, ou seja, 

recursos financeiros, as moedas, permitem comprar recompensas dentro do 

sistema. 

 

4.3.4.3 Recompensas 

 

O jogador, com XP/Nível e Moedas pode comprar recompensas, Figura 35.  

 



 

 

FIGURA 35 - EXEMPLO DE CARTA DE RECOMPENSA. FONTE: O AUTOR 

 

Fonte: O Autor 

As recompensas são elementos que devem causar efeitos no mundo 

FÍSICO, ou seja, real.  

Exemplos de recompensas: 

 O usuário pode solicitar que uma task ganhe mais 8 horas de 

desenvolvimento 

 O usuário pode solicitar sair 1 hora antes num dia a sua escolha sem 

prejuízo do seu dia de trabalho 

 O usuário ganha 30 minutos a mais de almoço por 2 dias 

 O usuário ganha do GP uma cerveja a escolha deste 

 O usuário pode trocar duas tasks de milestone 

 O usuário pode solicitar um dia de folga à sua escolha sem prejuízo do 

salário ou banco de horas. 

 Se todos na equipe tiverem esta recompensa, o GP fica encarregado de 

pedir uma pizza num dia qualquer 

 O usuário escolhe o local de almoço naquele dia 

 O grupo ganha 1 hora de vídeo game durante o expediente em um dia 

qualquer (todos devem ter a mesma recompensa)  

E estas, ordenadas e com requerimentos, ficariam assim, ilustrada na 

Tabela 7: 

 



 

 

TABELA 7 - QUADRO DE RECOMPENSAS UTILIZADO NO SISTEMA PARA A FASE DE TESTES. 

 

Fonte O Autor 

 

Acerca do visual escolhido para as recompensas foi escolhido o modelo 

cartas de jogo, muito utilizadas e amplamente divulgadas, contém grande apelo 

visual e são muito informativas, concentrando muita informação em pouco espaço e, 

portanto, sendo eficazes na tarefa de trazer conteúdo ao usuário. Buscou-se 

inspiração em diversos modelos de cartas disponíveis no mercado, como Magic the 

Gathering, Figura 36, Hearthstone e outros exemplos, constituídos de uma imagem, 

uma descrição, um requerimento em Nível e um custo em Moedas.  

 

Recompensa Lv Moedas

O usuário pode solicitar que uma task tenha mais 8 horas de desenvolvimento 1 150

O usuário pode solicitar sair 1 hora antes num dia a sua escolha sem prejuízo do seu banco

de horas 1 150

O usuário ganha 30 minutos a mais de almoço por 2 dias 2 150

O usuário escolhe o local de almoço naquele dia 2 300

O usuário pode trocar duas tasks de milestone 3 300

O usuário ganha do Gestor uma cerveja (ou item comestível) de até R$10,00 4 450

O grupo ganha 1 hora de vídeo game durante o expediente em um dia qualquer (todos

devem ter a mesma recompensa) 5 500

O usuário pode solicitar um dia de folga à sua escolha sem prejuízo do salário ou banco de

horas. 7 1000

Se todos na equipe tiverem esta recompensa, o Gestor fica encarregado de pedir uma pizza

num dia qualquer 10 500



 

 

FIGURA 36 - IMAGEM ILUSTRANDO A ANATOMIA DE UMA CARTA DE MAGIC, THE 
GATHERING, ONDE TODA A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA PARA JOGAR, ALÉM DE 
CONTEÚDOS DIVERSOS, SÃO EXIBIDOS NA CARTA 

 

Fonte: http://www.sellingccgs.com/2014/06/anatomy-of-ccg.html 

 

4.3.4.4 Inventário do Usuário 

 

O usuário terá um inventário que conterá todas as cartas que ele tenha 

comprado na loja, Figura 37, e não tenha usado, uma vez que as recompensas não 

necessariamente devem ser usadas imediatamente, ficando a critério do usuário 

quando utilizar cada uma.  

Uma vez no seu inventário, o usuário pode navegar nas cartas que tenha 

comprado e ver detalhes e quantidades de cada uma destas.  

O usuário fica limitado a 10 recompensas diferentes e a uma quantidade de 

3 de cada uma destas totalizando um máximo de 30 recompensas armazenadas. 

Para usar uma recompensa, o usuário entra em seu inventário, escolhe a 

recompensa e toca nela para ver detalhes.  

A carta exibe, junto com os detalhes, a opção de “Ativar”, ou seja, usar 

aquele poder.  



 

 

Ao ativar o poder, o usuário gasta aquela carta e o GP recebe uma 

notificação de que um poder foi usado.  

O GP, então, permite o uso da recompensa e alinha com o usuário como 

usa-la.  

 

FIGURA 37 - TELA DE RECOMPENSAS DO JOGO DESENVOLVIDA NA FASE DE DESIGN E 
PLANEJAMENTO DO PROJETO, EXIBINDO DIVERSOS ELEMENTOS QUE PODEM SER 
RESGATADOS ALÉM DE INFORMAÇÕES DISTINTAS COMO O TIPO DA CARTA.  

 

Fonte: O Autor 

 

4.3.4.5 Camada Histórias 

 

Todos os níveis de detalhamento permitem uma área de história que fica a 

critério do GP preencher ou não, dando uma maior ou menor dimensão de 

interpretação para o projeto e para seus usuários, integrando, assim, os avatares de 

cada usuário neste contexto de mundo.  

Adicionar uma camada de história agrada a alguns tipos de perfil gamer que 

podem sentir-se mais engajados se tiverem algo com que se relacionar dentro do 

sistema. No caso específico do teste executado ao longo do trabalho, descrito nos 

próximos tópicos em detalhes, foram colocadas passagens de texto aleatórias, sem 

correlação umas com as outras, de forma a instigar a curiosidade do usuário.  

Ainda que sejam um bom exercício de imaginação, para todos os 

envolvidos, as camadas de história não são aproveitadas por todos os perfis citados 

em igual escala. 



 

 

 

4.3.4.6 Vidas 

 

Vidas, ou HP como é comumente chamado no meio dos jogos (Hit Points), 

indica quantos “erros” o jogador teve. Em jogos o jogador é penalizado de alguma 

forma quando atinge 0 HP, no Gamifitasks o usuário vai ser penalizado de forma 

leve, perdendo a recompensa de uma task ativa. 

Para perder HP o jogador deve fazer uma das seguintes ações: 

 Estourar deadline -2HP 

 Usar mais horas do que o previsto -1HP  

Para recuperar as vidas, o jogador pode usar uma recompensa que recupera 

estas vidas (Poção de Cura) ou aguardar um período de tempo. As vidas recuperam-

se a uma taxa de 1Hp a cada 3 dias. 

Note que a restrição/punição pela perda de vidas ainda está em fase de 

testes. Ao implementar o sistema e usá-lo no dia a dia, poderá se chegar à 

conclusão de que este tipo de restrição é exagerada ou insuficiente, ou ainda 

carente de um rebalanceamento no que tange seus efeitos de restauração.  

 

4.3.5 Base de dados e servidores 

 

O sistema é dependente de um servidor para fazer a comunicação entre a 

aplicação e a base. A estruturação e pormenores desta área não serão explanados 

neste documento por questões diversas como, por exemplo, segurança de dados.  

Independentemente de onde esteja sendo utilizado o programa Gamifitasks, 

ele se comunicará via internet com uma camada de comunicação que fará a gestão 

dos dados que entram e saem da base. Apenas esta camada terá acesso ao banco 

de dados e ela será responsável pela leitura e gravação, além, é claro, da validação 

de dados evitando que tanto na entrada quanto na saída, algum dado possa vir a 

corromper o sistema.  

Atualmente o serviço está hospedado em um data center simples localizado 

no Brasil.  

 

 



 

 

4.4 Aplicando a metodologia 

 

Agora que todas as ferramentas utilizadas foram devidamente explanadas, 

além do cabedal de informações até aqui, mostrar-se-á como se deu a implantação 

da metodologia proposta para ter-se um primeiro indicador de funcionamento da 

metodologia, o que justificaria ou não a sua continuidade como foco de estudos.  

Assim, tem-se que o tópico 4.1 até a 4.3 é parte da Fase 0 da metodologia, 

as demais fases foram aplicadas seguindo as próximas áreas. 

 

4.4.1 Fase 1 - Preparação 

 

A primeira fase efetiva da metodologia é a de preparação do ambiente como 

um todo e levantamento final de informações. Desta forma, aplicou-se o teste de 

Bartle para a identificação do perfil dos usuários que participariam do teste.  

Aplicado o teste o resultado está apresentado na Tabela 8. 

 

TABELA 8 - LEVANTAMENTO DE PERFIL DE JOGADOR DA EQUIPE QUE PARTICIPOU DO 
TESTE DE CAMPO 

 

Fonte: O Autor 

 

Com base neste levantamento inicial, e tendo o MVP do sistema 

funcionando, elencou-se as tarefas que seriam desenvolvidas ao longo da semana 

de testes iniciais do sistema bem como as recompensas que mais se adequavam 

aos perfis dos usuários do sistema. Um exemplo das tarefas pode ser visto na 

Tabela 9. 

 

Iniciais Cargo

CZ Explorer Achiever Programador 1

HC Explorer Killer Programador 2

AC achiever Artista 3D 1

R killer explorer Artista 3D 2

G explorer Artista 3D 3

RLL Socialiser achiever Game Designer (N/A) 

Perfil



 

 

TABELA 9 -  EXEMPLO DE TAREFAS DISTRIBUIDAS DURANTE O TESTE DO SISTEMA E DA 
METODOLOGIA. 

 

Fonte: O Autor 

 

As recompensas também foram criadas para esta fase inicial e podem ser 

vistas na Tabela 10. 

 

ID Projeto Milestone Área Tarefa Quem Descrição XP Moedas Tempo

1 [PON] [MS1] [PROG] Arena Programador 1 Criar a arena de jogo 20 2

2 [PON] [MS1] [PROG] Paddles Programador 1

Criar os paddles e que cada um seja 

controlado por um dos jogadores (2 

inicialmente) 200 40 4

3 [PON] [MS1] [PROG] Bola Programador 1

A bola do jogo deve ter os seguintes 

comportamentos:

* Reflexão em superficies (padrão pong)

* Adição de forças / alteração de 

forças: Mediante movimento do paddle 

a bola "herda" parte do movimento 400 80 8

4 [PON] [MS1] [PROG] Regras Iniciais Programador 1

#Comportamento básico

As regras iniciais são as seguintes:

* O jogo sorteia quem inicia, jogador 1 

ou 2

* O escolhido pode lançar a bola 

apertando uma tecla/botão

* A bola sempre inicia anexa ao paddle 

e sai com um ângulo inicial de 30° para 

a direita deste

* Se a bola entrar em um dos gols, o 

jogador que marcou o gol ganha 1 

ponto

* O jogador pode fazer um "chute" 

pressionando o botão e fazendo o 

paddle girar 360° horário e outro botão 

para 360° anti-horário. 

* Se um dos jogadores fizer 5 pontos, é 

considerado vencedor e o jogo termina 250 50 5



 

 

TABELA 10 - RECOMPENSAS CRIADAS PARA O SISTEMA DURANTE A FASE DE TESTES. 

 

Fonte: O Autor. 

 

E no sistema ficaram aparecendo da seguinte forma, conforme Figura 38. 

 

FIGURA 38 - TELA DE RECOMPENSAS DO SISTEMA CONFORME FOI APLICADO DURANTE A 
FASE DE TESTES. 

 

Fonte: O Autor 

 

Recompensa Lv Moedas

O usuário pode solicitar que uma task ganhe mais 8 horas de desenvolvimento 1 150

O usuário pode solicitar sair 1 hora antes num dia a sua escolha sem prejuízo do seu dia de

trabalho 1 150

O usuário ganha 30 minutos a mais de almoço por 2 dias 2 150

O usuário escolhe o local de almoço naquele dia 2 300

O usuário pode trocar duas tasks de milestone 3 300

O usuário ganha do Gestor uma cerveja a escolha deste (não pode ser muito cara) 4 450

O grupo ganha 1 hora de vídeo game durante o expediente em um dia qualquer (todos

devem ter a mesma recompensa) 5 500

O usuário pode solicitar um dia de folga à sua escolha sem prejuízo do salário ou banco de

horas. 7 1000

Se todos na equipe tiverem esta recompensa, o Gestor fica encarregado de pedir uma pizza

num dia qualquer 10 500



 

 

Com isto encerrou-se a Fase 1 da metodologia, levantando-se as tarefas, as 

recompensas para estas e tendo feito isto baseando-se no perfil de cada um dos 

usuários que utilizaram o sistema.  

 

4.4.2 Fase 2 – Setup do sistema 

 

Nesta fase, cria-se efetivamente as tarefas no sistema e oficializa-se o início 

do processo. Cria-se ainda, a depender do perfil do usuário, elementos únicos de 

engajamento. No caso específico, optou-se por pequenos trechos de história em 

pontos estratégicos.  

Dada a limitação do sistema na fase de testes, foram criadas milestones 

como se projetos fossem, Figura 39, desta forma, cada milestone era um escopo de 

esforço de um determinado projeto.  

 

FIGURA 39 - IMAGEM DAS MILESTONES CRIADAS PARA A FASE DE TESTES ONDE CADA UMA 
REPRESENTAVA UM PROJETO ESPECÍFICO. 

 

Fonte: O Autor 

 

Com as tarefas criadas, Figura 40, e as milestones controlando-as, 

oficializou-se para a equipe o início desta fase de desenvolvimento dentro da 



 

 

empresa, os motivos que levaram a este processo e os objetivos a serem 

alcançados por todos os envolvidos. 

  

FIGURA 40 - EXEMPLO DE TAREFA COM RECOMPENSA ESPECÍFICA E COM HISTÓRIA 
APLICADA. 

 

Fonte: O Autor. 

 

4.4.3 Fase 3 – Execução e acompanhamento 

 

Nesta fase, além da tarefa já prevista de acompanhar o projeto, Figura 41, 

necessidades da equipe e gerenciar eventuais resgates de recompensas, ainda 

estava-se testando o sistema e, portanto, havia a necessidade de gerenciar bugs e 

erros do sistema junto aos usuários.  

Neste sentido, notou-se diversos incrementos possíveis na usabilidade 

inicialmente proposta, como o fluxo de informações e como o sistema interage com 

seu usuário. No campo de bugs, notaram-se diversos pequenos problemas, nenhum 

impeditivo, mas que por vezes exigiam um pequeno trabalho extra para fazer-se o 

que queria no sistema.  

No geral, o sistema se comportou como esperado, ainda mais para uma fase 

de MVP, ou protótipo, e de maneira empírica observou-se um ligeiro engajamento.  



 

 

FIGURA 41 - EXEMPLO DE UMA DAS MILESTONES DO SISTEMA APÓS ALGUNS DIAS DE USO 
NA FASE DE TESTES. 

 

Fonte: O Autor 

 

4.4.4 Fase 4 – Conclusão e internalização 

 

Seguindo a metodologia proposta, esta é a última fase e ainda em um 

ambiente de teste. Desta forma, foi dado a todos os membros a oportunidade de 

escolherem uma recompensa final, além da provida ao concluir as milestones, que 

lhes agradassem.  

Desta forma, e com a anuência da gerência, foi escolhida, por todos, a 

seguinte carta, exibida na Figura 42: 

 



 

 

FIGURA 42 - CARTA ESCOLHIDA PELA EQUIPE PARA A CONCLUSÃO DA FASE DE TESTES DO 
SISTEMA. COWABUNGA, NOME DA CARTA, FAZ ALUSÃO À SÉRIE INFANTIL DAS 
TARTARUGAS NINJA, ONDE TODOS OS PROTAGONISTAS GOSTAM MUITO DE PIZZA.  

 

Fonte: O Autor. 

 

Do ponto de vista da internalização, a dinâmica de post mortem, utilizada 

para avaliar os pontos fortes e fracos do processo recém encerrado, foi substituída 

pela pesquisa de impressões sobre o sistema e por uma conversa rápida onde cada 

um poderia dar sugestões ao aplicativo que foram dispostas na Tabela 11:  



 

 

TABELA 11 - COMPILAÇÃO DE SUGESTÕES DADAS PELOS USUÁRIOS DURANTE O POST 
MORTEM DO SISTEMA UTILIZADO NA FASE DE TESTE DE CAMPO 

 

Fonte: O Autor 

 

4.5 Conclusões preliminares 

 

As primeiras conclusões tiradas tanto da entrevista feita com cada um dos 

usuários que participaram do teste e de observações no dia a dia denotam um 

sucesso do ponto de vista de engajamento. Notadamente os usuários submetidos ao 

teste estavam mais engajados com suas tarefas diárias e os resultados obtidos das 

tarefas em si foram bons, com pouco retrabalho e dentro do prazo ou ligeiramente 

fora (acima ou abaixo).  

Apesar do sistema ainda estar em uma fase embrionária de 

desenvolvimento já foi capaz de gerar um engajamento, objetivo do presente 

trabalho, além da curiosidade dos usuários e ainda angariar importante feedback 

sobre o aplicativo para seu desenvolvimento futuro.  

Durante esta fase ainda foram feitas perguntas aos participantes relativas à 

metodologia em si gerando impressões sobre a eficácia da gamificação na 

percepção destes participantes e, de modo geral, foi igualmente positiva. Os dados 

compilados estão dispostos no tópico de conclusões.  

 

 

  

Cargo

Programador 1

Programador 2

Artista 3D 1

Artista 3D 2

Artista 3D 3

Designer

Game Designer (N/A) 

* Aumentar o efeito do perfil do usuário no sistema

* Agregar outro tipo de perfil (ex profissional)

* Atrelar tarefas e afins aos outros perfis, deixando ele mais eficiente na hora de 

recompensar

* Incrementar o efeito de grupo no sistema e a gerar uma identidade deste grupo

* Melhorar parte visual, feedbacks, efeitos de passagem (funcionam como recompensa 

visual)

* Cartas com pouca leitura. Sugeriu um "mouse over" nas cartas para mostrar mais detalhes

*Não participou do teste de campo*

* Usuários cadastrarem suas próprias recompensas

* Chefe cadastrar um bônus para a equipe (além das recompensas)

*Autor*

Sugestão dada

*Não forneceu feedback neste sentido*



 

 

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

5.1 Conclusões 

 

Nas linhas a seguir apresentam-se os resultados obtidos no decorrer da 

pesquisa efetuada para o presente trabalho. 

Quanto ao objetivo geral deste trabalho, de gerar uma metodologia de 

aplicação de gamificação na gestão de tarefas de modo a melhorar o engajamento 

dos usuários e com isto melhorar a produtividade, este foi obtido na forma dos 

passos propostos no capítulo 3.2.1., onde se mostra passo a passo como atingir os  

usuários.   

 

Quanto aos objetivos específicos, tem-se o seguinte: 

 Foram analisar trabalhos correlatos na área de gestão e gamificação 

concluindo assim o embasamento teórico necessário. 

 Avaliou-se ferramentas auxiliares a serem desenvolvidas e/ou utilizadas 

no ambiente de teste preliminar proposto, culminando na confecção do 

alpha do software Gamifitasks e do Teste de Bartle. 

 Descreveu-se a metodologia em seus passos, indicando as ações a 

serem tomadas em cada um deles, no item 3.2.1.  

 Durante a pesquisa elencou-se pessoas e tarefas a serem utilizadas em 

um teste de campo da metodologia, que foi aplicada na Freddy Bear 

Games e que teve os passos de aplicação e metodologia de avaliação 

indicadas nos itens 4.1, 4.4 e os primeiros resultados indicados no item 

4.5.  

 Gerou-se uma ferramenta de teste de perfil visando identificar o usuário 

das tarefas, associada à metodologia gamificada, que gerou o Teste de 

Bartle, publicado nas loja de aplicativos Google Play e que ainda foi alvo 

de um teste de campo para medir sua eficácia, indicado no item 4.2. 

 Gerou-se uma ferramenta de gestão de tarefas/projetos similar à utilizada 

no local de teste, o Trello, que foi chamada de Gamifitasks e em sua fase 

alpha foi aplicada na Freddy Bear Games. Seu funcionamento previsto foi 

descrito no item 4.3.  



 

 

 Testou-se a eficácia da metodologia e ferramentas junto a um grupo de 

trabalho, utilizando-se das ferramentas e metodologia propostas, 

indicados no item 4.4.  

 Colheu-se impressões da equipe testada mediante entrevistas e 

analisou-se o resultado obtido nos itens 4.4.4 e 4.5 respectivamente 

Com isto, atingiram-se todos os objetivos do presente trabalho e, conforme 

observado no item 4.5, as primeiras coletas de informações levam a crer que a 

metodologia proposta foi eficaz no teste de campo efetuado, aumentando o 

engajamento e indicando melhores resultados percebidos nas tarefas entregues.  

 

5.2 Coleta de Dados e análise 

 

Foram feitas 5 perguntas para os participantes durante uma entrevista, 

conforme descrito no Capítulo 3. A Tabela 12 tem os resultados obtidos da 

entrevista, trazendo as informações pertinentes à coleta de informações e 

impressões sobre a metodologia e sobre o sistema. Recorda-se aqui o indicado no 

Capítulo 3 acerca de como interpretar os valores obtidos. Cada membro entrevistado 

poderia atingir um máximo de 4 pontos, onde os 4 pontos indicariam um total 

engajamento com a ferramenta e pela metodologia enquanto 0 um total 

desinteresse.  

 

TABELA 12 - COLETA DE DADOS DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPARAM DA FASE DE TESTE DE 
CAMPO COM A COMPILAÇÃO DAS PERGUNTAS E SUAS RESPOSTAS. 

 

Fonte: O Autor. 

 

A todos foram feitas as perguntas da seguinte forma: 

Cargo Iniciais Perfil Primário Pergunta 1 Pergunta 2 Pergunta 3 Pergunta 4 Pergunta 5 Total

Programador 1 CZ Explorer 0 0 1 1 x 2

Programador 2 HC Explorer 1 1 0 1 x 3

Artista 3D 1 AC achiever 1 1 0 1 x 3

Artista 3D 2 R killer 1 1 1 1 x 4

Artista 3D 3 G explorer x

Designer MT Explorer 0 1 1 1 x 3

Game Designer (N/A) RLL Socialiser x

3

15

Média

Soma



 

 

Pergunta 1 - Tendo feito tarefas de modo usual e agora com uma camada 

game, qual parece ser mais interessante? (0-usual ou 1-gamificada) 

Pergunta 2 - Você chegou a ler as descrições das tarefas? (história) (1-sim/ 

0-não) 

Pergunta 3 - As recompensas dadas foram interessantes? (1- Sim/ 0 - não) 

Pergunta 4 - Você gostaria de usar o sistema para gerenciar suas tarefas em 

projetos futuros? (1-Sim/ 0-Não) 

Pergunta 5 - Você tem alguma melhoria para recomendar ao sistema de 

modo que este possa ser melhorado no futuro?  

O autor (Game Designer) e um dos artistas 3D (Artista 3D 3), foram 

excluídos da compilação pois o Artista teve outro bloco de atribuições que o 

impediram de participar do experimento e o autor, por motivos óbvios, foi retirado do 

rol de pesquisados.  

Para as 3 primeiras perguntas houve um padrão nas respostas em termos 

de quantas pessoas gostaram ou não do sistema gamificado apresentado no que se 

refere aos pontos obtidos na entrevista.  

 

GRÁFICO 2 - PREFERÊNCIA PELOS ASPECTOS GAMIFICADOS DA GESTÃO DE TAREFAS 
SEGUNDO OS FUNCIONÁRIOS ENTREVISTADOS APÓS O USO DA FERRAMENTA. 

 

Fonte: O Autor.  

 

Quanto ao desejo de utilizar a ferramenta novamente, Pergunta 4, para 

gerenciar tarefas, houve unanimidade, com todos os entrevistados demonstrando 

interesse de utilizar a ferramenta novamente.  



 

 

 

GRÁFICO 3 - OCORRÊNCIAS DE PREFERÊNCIA PELO SISTEMA GAMIFICADO EM 
DETRIMENTO DE UM SISTEMA NORMAL DE CONTROLE DE TAREFAS 

 

Fonte: O Autor 

 

Analisando individualmente, houve uma média nas percepções das 

interações do sistema, onde 3 pessoas responderam sim para 3 das 5 perguntas. As 

outras duas pessoas responderam ou apenas 2 opções gostando do sistema 

gamificado ou sim para todos os aspectos pesquisados, criando uma média em 

torno de 3 repostas positivas para todos os entrevistados. As respostas individuais 

podem ser acompanhadas na Tabela 13. 

 

TABELA 13 - QUADRO DE RESPOSTAS INDIVIDUAIS A CADA UM DOS ENTREVISTADOS 
DURANTE A FASE 4 DA METODOLOGIA DO SISTEMA GAMIFITASKS 

 

Fonte: O Autor 

 

5 

0 

Deseja usar gamificação no futuro para controle 
de tarefas 

Sim Não

Cargo Iniciais Perfil Primário Pergunta 1 Pergunta 2 Pergunta 3 Pergunta 4 Pergunta 5 Total

Programador 1 CZ Explorer 0 0 1 1 x 2

Programador 2 HC Explorer 1 1 0 1 x 3

Artista 3D 1 AC achiever 1 1 0 1 x 3

Artista 3D 2 R killer 1 1 1 1 x 4

Artista 3D 3 G explorer x

Designer MT Explorer 0 1 1 1 x 3

Game Designer (N/A) RLL Socializer x

3

15

Média

Soma



 

 

Quanto às respostas, 2 linhas ficaram em branco, uma por ser o autor do 

presente trabalho e a segunda, Artista 3D 2, por este ter tido outros afazeres que 

impediram ele de participar no teste.  

Ao final do processo, por meio das entrevistas, obteve-se importante rol de 

sugestões do sistema para melhorias. Algumas destas já haviam sido identificadas 

pelo próprio autor durante as observações da equipe usando a ferramenta e que 

basicamente trouxe o problema de leitura das cartas além do pedido de deixar ainda 

mais próximo de um jogo o sistema como um todo. 

A experiência pode ser considerada conclusiva no que se refere ao uso de 

gamificação para engajamento de pessoal para melhora da motivação, no entanto, 

conforme colocado no próximo capítulo como sugestão, o tempo de testes, equipe 

testada e fase de maturidade da ferramenta deixam uma margem significativa para 

novos testes e aplicações buscando, novamente, validar a conclusão aqui 

apresentada.  

 

5.3 Trabalhos futuros 

 

Baseado no que se viu até este ponto do projeto, tem-se que existem 

indícios de que a gamificação pode sim ajudar a levantar a motivação da equipe. 

Porém, como o ambiente de teste foi extremamente limitado, sugere-se os seguintes 

escopos de expansão para eventuais pesquisas futuras e posterior validação das 

ferramentas e da metodologia proposta: 

 Projeto curto de jogo (até 3 meses) 

 Projeto médio ou longo de jogo (3 meses até 1 ano) 

 Projeto curto de aplicativo (até 3 meses) 

 Projeto médio ou longo de aplicativo (3 meses a 1 ano) 

Este escopo de projetos e tempo podem dar sensos melhores de como as 

equipes se comportam em projetos mais curtos e mais longos além de, é claro, 

testar a ferramenta em si.  

Uma das possibilidades ainda, para efeitos de grupo de controle, é fazer os 

projetos curtos, principalmente pelo custo de mão de obra envolvido, com e sem a 

aplicação da ferramenta e da metodologia para efeitos comparativos antes, durante 

e depois do projeto, além, é claro, da qualidade final do produto.  



 

 

Na linha de gerar mais subsídios para personalizar a experiência dos 

usuários do sistema, ter um cabedal maior e mais bem testado de elementos 

gamificados versus os perfis utilizados.  

Tanto um elemento, testar a metodologia em projetos maiores, quanto o 

outro, buscar otimizar a personalização, podem incrementar a experiência do usuário 

e fornecer melhores indícios de como melhor utilizar a gamificação para incrementar 

o engajamento de usuários em diversas realidades de uso, expandin  do a ideia 

original de estar limitada à realidade da Freddy Bear Games.  
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Apêndices 

 

Apêndice 1 – Teste Original 

 

O texto na íntegra do teste original pode ser visto a seguir (em inglês). As letras ao 

lado de cada resposta indicam um dos 4 perfis descritos no trabalho de Bartle e 

citado no presente. 

 

Are you more comfortable, as a player on a MUD: 

S Talking with friends in a tavern? 

A Out hunting orcs by yourself for experience? 

 

Which is more enjoyable to you? 

A Killing a big monster 

S Bragging about it to your friends? 

 

Which do you enjoy more in MUD quests: 

S Getting involved in the storyline 

A Getting the rewards at the end? 

 

Which would you rather be noticed for on a MUD?: 

A Your equipment 

S Your personality 

 

Would you rather be: 

S Popular 

A Wealthy 

 

Which do you enjoy more on a MUD?: 

S Getting the latest gossip 

A Getting a new item 

 

Which would you rather have, as a player on a MUD?: 

S A private channel, over which you and your friends can communicate 



 

 

A Your own house, worth millions of gold coins 

 

Which would you enjoy more as a MUD player? 

S Running your own tavern? 

E Making your own maps of the world, then selling them? 

 

What's more important in a MUD to you? 

S The number of people 

E The number of areas to explore 

 

What's more important to you: 

S The quality of roleplaying in a mud 

E The uniqueness of the features, and game mechanic 

 

You are being chased by a monster on a MUD. 

Do you: 

S Ask a friend for help in killing it 

E Hide somewhere you know the monster won't follow 

 

You're a player on a mud, and you want to fight a really tough dragon. 

How would you approach this problem? 

S Get a big group of players to kill it. 

E Try a variety of weapons and magic against it, until you find its weakness. 

 

You're a player on a mud, and about to go into an unknown dungeon. 

You have your choice of one more person for your party. 

Do you bring: 

S A bard, who's a good friend of yours and who's great for entertaining you and your 

friends 

E A wizard, to identify the items that you find there 

 

Is it better to be: 

K Feared 

S Loved 



 

 

 

Someone has PK'ed you. Do you want to: 

S Find out why, and try to convince them not to do it again 

K Plot your revenge 

 

Which is more exciting? 

S A well-roleplayed scenario 

K A deadly battle 

 

Which would you enjoy more? 

K Winning a duel with another player 

S Getting accepted by a clan 

 

Would you rather 

K Vanquish your enemies 

S Convince your enemies to work for you, not against you 

 

What's worse: 

K To be without power 

S To be without friends 

 

Would you rather: 

S Hear what someone has to say 

K Show them the sharp blade of your axe 

 

On a MUD, a new area opens up. 

Which do you look forward to more? 

E Exploring the new area, and finding out its history 

A Being the first to get the new equipment from the area 

 

On a MUD, would you rather be known as: 

E Someone who can run from any two points in the world, and really knows their way 

around. 

A The person with the best, most unique equipment in the game 



 

 

 

Would you rather: 

A Become a hero faster than your friends 

E Know more secrets than your friends? 

 

Would you rather: 

E Know where to find things 

A Know how to get things? 

 

Which would you rather do: 

E Solve a riddle no one else has gotten 

A Getting to a certain experience level faster than anyone else 

 

Do you tend to: 

E Know things no one else does 

A Have items no one else does 

 

On a MUD, would rather join a clan of: 

E Scholars 

K Assassins 

 

Would you rather win: 

E A trivia contest 

K An arena battle 

 

If you're alone in an area, do you think: 

E It's safe to explore 

K You'll have to look elsewhere for prey 

 

On a MUD, would rather be known for 

E Knowledge 

K Power 

 

Would you rather: 



 

 

K Defeat an enemy 

E Explore a new area 

 

You learn that another player is planning your demise. 

Do you: 

E Go to an area your opponent is unfamiliar with and prepare there 

K Attack him before he attacks you 

 

You meet a new player. Do you think of him as: 

E Someone who can appreciate your knowledge of the game 

K As potential prey 

 

On a mud, would you rather: 

A Have a sword twice as powerful as any other in the game 

K Be the most feared person in the game 

 

On a mud, would you be more prone to brag about: 

K How may other players you've killed 

A Your equipment 

 

Would you rather have: 

K A spell to damage other players 

A A spell that increases the rate at which you gain experience points? 

 

Would you rather have: 

A Two levels of experience 

K An amulet that increases the damage you do against other players by 10%. 

 

Would you rather receive as a quest reward: 

A Experience points 

K A wand with 3 charges of a spell that lets you control other players, against their 

will. (charm person) 

 

When playing a video game, is it more fun to: 



 

 

A Have the highest score on the list? 

K Beat your best friend one-on-one? 

 

 

 

 


