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RESUMO 

 

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de propiciar aos 
funcionários de uma instituição de ensino a possibilidade de treinamento a 
partir da gamificação. Com base em pesquisas sobre métodos de treinamento, 
encontrou-se uma técnica denominada de gamificação, que possibilita treinar 
os funcionários de forma mais atraente, menos cansativa e estressante. Essa 
técnica constitui-se no processo de transformar as atividades rotineiras da 
empresa em missões dentro de um jogo, tornando assim, as atividades 
motivadoras aos jovens que estão adentrando ao mercado de trabalho no 
contexto atual. Entendendo a importância da criação de um jogo que pudesse 
tornar a execução de tarefas, outrora rotineiras e desgastantes, em algo 
prazeroso, buscou-se através da literatura, estudos que norteassem o 
desenvolvimento do jogo. Nesse contexto, foram pesquisadas a origem, 
evolução e elementos da gamificação, processos para desenvolvimento de 
jogos e técnicas de ensino. Vencida essa etapa, buscou-se uma instituição que 
pudesse ser o objeto de estudo para a aplicação do jogo, como também, a 
definição da modalidade de pesquisa. De acordo com a literatura, escolheu-se 
a modalidade de estudo de caso por ser a que melhor se enquadrou nos 
propósitos desta pesquisa, por possibilitar o estudo em profundidade em uma 
organização. Com isso, iniciou-se o desenvolvimento do software que envolveu 
as seguintes fases: definição do motor gráfico, desenvolvimento do ambiente 
jogável, definição e criação dos scripts a serem utilizada, implantação da 
missão (atividade rotineira) e por fim aplicação do teste. Com a aplicação do 
software foi possível obter resultados positivos, como controles do 
personagem, ambiente jogável, e uma análise envolvendo a psicóloga 
organizacional com a utilização do método behaviorista, através da qual ela 
considerou o software capaz de treinar funcionários através da adaptação das 
missões nos respectivos setores, alcançando assim o objetivo proposto. 
   

Palavras-Chaves: Gamificação, Desenvolvimento de Jogos, Treinamento. 
   

  

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

This study was developed in order to enable employees of an educational 
institution the possibility of training with different techniques. Based on 
researches on coaching methods, we found a technique known as gamification, 
which enables to coach employees on a more attractive, less tiresome and less 
stressful way. This technique constitutes on the process of transforming the 
routine activities of the company in missions within a game, thereby, making 
activities to young people who are entering the labor market nowadays more 
attractive. Understanding the value of creating a game which can turn the 
execution of tasks, that can sometimes be routine and stressful, into something 
enjoyable, we sought through literature studies that show how to develop this 
type of game. In this context, we researched the origin, evolution and elements 
of gamification, processes for game development and coaching techniques. 
After this step, we looked for an institution that could be the object of study for 
the game application, as well as the definition of the research mode. According 
to the literature, the case study method is the one that best fits the purposes of 
this study because it is an in-depth study in a single organization. Thus began 
the development of the software which had taken the following phases: 
graphics engine definition, playable environment development, definition and 
creation of scripts to be used, mission implantation (routine activity) and finally 
tests application.  With the implementation of the software is was possible to 
obtain positive results, such as character control, playable environment, and a 
behaviorist analysis made by a psychologist show that the software is useful to 
coach employees when adapting for each sector, achieving the proposed 
objective. 
 

Key Words: Gamification, Game Development, Training 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. CONTEXTO 
 

Koster (2004) apresenta a ideia de que as fronteiras entre 

aprendizagem-diversão e trabalho-jogo precisam ser desfeitas. A ideia de unir 

o aprendizado com diversão torna o ato de ensinar e aprender menos 

cansativo e, portanto, mais produtivo. 

Essa é uma inovação que está em consonância com o contexto atual. A 

utilização do jogo como ferramenta de trabalho é uma barreira a ser quebrada, 

até mesmo porque, a busca de resultados através dos jogos é mais dinâmica e 

motivadora, além de estar em sintonia com a evolução da forma de execução 

do trabalho. 

Segundo Nesta, (2010, p. 1): 
 

"Jogos sérios" são jogos concebidos para além do 
entretenimento puro – para exemplo, para promover a 
mudança social, como ferramenta de ensino, para 
incentivar uma vida mais saudável, para a formação 
técnica, ou de comercializar um produto. 
 

Os jogos educativos, além do entretenimento, têm como objetivo fazer 

da educação algo novo e divertido para os alunos. Busca-se através desta 

metodologia tornar as aulas, e também as atividades empresariais, mais 

atraentes e motivadoras. Em síntese: o objetivo principal dos jogos sérios é 

ensinar o aluno ou funcionário/jogador através de uma ferramenta que alia o 

aprendizado com diversão. 

O intuito deste estudo é a elaboração de um jogo que permita aos 

funcionários de uma empresa executarem as suas atividades através do jogo, 

cujo desempenho poderá ser apresentado em planilhas e gráficos, gerando 

com isso, um retorno imediato. 

De acordo com Vianna et al (2013, p.9), “É possível transformar as 

tarefas das empresas, introduzindo a dimensão social do trabalho, a partir de 

jogos que despertam motivação, engajamento e satisfação pessoal. ” Um jogo 

educativo, na maioria das vezes, faz uma representação funcional da 
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realidade, podendo ser um modelo computacional simplificado misturando 

características de um jogo – competição, cooperação, regras entre outros. 

Para Silva et al(2007) o aluno que entrar no jogo em determinada 

disciplina, estará entrando em uma “guerra” no bom sentido, com os seus 

colegas. Com isso ele vai se esforçar para obter um bom desempenho o que 

implica em aprender mais e melhor o conteúdo. Esse processo acaba por 

motivá-lo em busca de resultados. Levando essa mesma questão para o 

contexto empresarial, um funcionário ao ingressar no jogo, irá se motivar mais 

para alcançar as metas estabelecidas, melhorando assim, o seu desempenho 

em relação à execução das funções sob a sua responsabilidade. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 
Esse trabalho tem como objetivo a elaboração de uma metodologia com 

base no uso de jogos para instituição de ensino para treinamento de 

funcionários com base no método behaviorista. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 
 Como objetivos específicos, temos: 

a) Capacitação de Funcionários 

b) Propor Treinamentos Empresariais 

c) Validação da aplicação desenvolvida para fins de gamificação 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

A proposta deste estudo é auxiliar os gestores, gerentes e psicólogos de 

uma empresa na gestão das atividades administrativas através de um “jogo” no 

qual se busca a solução de problemas e execução de atividades 

administrativas. A transformação das atividades rotineiras da empresa em 

jogos sérios nos parece ser uma forma muito interessante para tornar a 
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execução dessas atividades mais atraentes e motivadoras, repercutindo assim, 

em melhor desempenho dos funcionários no exercício de suas funções. 

Com o desenvolvimento tecnológico, equipamentos de informática e 

comunicação computadores, notebooks, smartphones, tablets, entre outros 

passaram a ter fácil acesso a grande parte da população. A utilização desses 

aparelhos, combinados com a internet, tornou-se uma poderosa ferramenta de 

estudos e pesquisas, bem como, de entretenimento. 

Diante desse quadro de evolução da tecnologia, ter um olhar para a 

utilização dos jogos, tanto nos meios educacionais como empresariais, nos 

parece ser uma proposta atraente, na medida em que propicia aos usuários 

desses jogos a oportunidade de trabalharem com tecnologia de última geração 

e uma metodologia inovadora na realização de suas atividades. 

Os jogos têm a qualidade de possibilitar a realização das atividades 

aliando criatividade, motivação e entretenimento o que, nos dias atuais, é algo 

extraordinário para tornar mais dinâmicos os ambientes educacionais e 

empresariais.  

Com base nesse contexto evolutivo entende-se que o desenvolvimento 

de um game que venha tornar mais dinâmico e motivador o trabalho dos 

funcionários nas empresas, é algo necessário e que justifica plenamente o 

desenvolvimento deste estudo.  

Desta forma, o presente estudo propiciará o desenvolvimento de um 

game para o setor financeiro de uma instituição de ensino e para tanto, tem 

como preliminares: capacitar funcionários, juntamente com os responsáveis, 

definindo funções e simulações dos afazeres de cada funcionário na empresa, 

com possíveis imprevistos, observando como cada um age e faz a resolução 

do problema, para que os responsáveis pelo setor possam analisar quais são 

pontos a serem corrigidos. O passo seguinte será avaliar os resultados e 

propor treinamentos para corrigir os pontos fracos. 

 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação foi desenvolvida em 6 (seis) capítulos, conforme segue: 
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No capítulo 1 tem-se a introdução, os objetivos, a justificativa, a 

delimitação do estudo e a organização da dissertação.  

No capítulo 2 apresentam-se a revisão da literatura que aborda a história 

da gamificação, envolvendo: Introdução, Histórico, Elementos da Gamificação, 

Jogo x Trabalho e Técnicas de Ensino, que serviram de base para a 

apresentação e análise dos resultados, bem como, das conclusões que 

chegamos com o estudo desenvolvido. 

No capítulo 3 é apresentado o estado da arte evidenciando as principais 

contribuições para o desenvolvimento da Gamificação.  

No capítulo 4 tem-se os matériais e métodos que indicam como foi o 

desenvolvimento metodológico da dissertação. 

O capítulo 5 apresenta a análise e discussão dos resultados obtidos nos 

testes elaborados com os funcionários da empresa selecionada. 

E o capítulo 6 traz as conclusões e recomendações para futuras 

pesquisas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Com o desenvolvimento tecnológico, as pessoas têm obtido maior 

facilidade ao acesso de informações ou outras atividades como jogos, filmes, 

reportagens, etc. Esse fato acaba gerando uma dependência da tecnologia o 

que nos leva à seguinte reflexão: Por que não aproveitar a tecnologia para a 

resolução de problemas do cotidiano ou para ensinar alunos na escola? 

Segundo Vianna et al (2013, p. 13) “A gamificação (do original em inglês 

gamification) corresponde ao uso de mecanismos de jogos orientados ao 

objetivo de resolver problemas práticos ou de despertar engajamento entre um 

público específico”. 

Portanto, a gamificação propicia a junção da tecnologia e o aprendizado, 

permitindo, com isso, que deixem de lado o método convencional. Nesse 

processo, o aprendizado não se dá somente por conta dos jogos, mas colabora 

para o desenvolvimento de mecanismos e dinâmicas nas quais, ao participar, o 

jogador interage os conhecimentos teóricos com as estratégias do jogo 

gerando assim, além do aprendizado, a satisfação de alcançar o conhecimento 

através de um processo dinâmico e divertido. 

Zotti (2014, p. 66 apud Werbach e Hunter 2012 p.13). 

Na sua essência, gamification trata de encontrar a diversão nas 
coisas que temos que fazer. E nós estamos apenas 
começando a ter uma noção de como isso pode ser 
revolucionário, em campos tão diversos como a educação, 
saúde, marketing, gestão de relacionamento, o governo, 
programação de computador, e outros. 
 

A rotina em um ambiente empresarial ou educacional é extremamente 

dinâmica e as pessoas, muitas vezes, saem de casa antes do sol nascer e só 

voltam à noite, tendo então, muito pouco tempo para o lazer, ou para aliviar o 

stress. A essência da gamificação é transformar as atividades rotineiras em 

algo alegre e motivador, que desperte o interesse das pessoas ao ir para o 

trabalho ou para a escola, bem como, sentir-se bem ao retornar de suas 

atividades. A gamificação é a transformação de certas atividades em jogo.  Mas 
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o que seria um jogo? De acordo com Alves (2014, p.21 apud Karl M. Kapp) 

temos: 

Um game é um sistema no qual jogadores se engajam em um 
desafio abstrato, definido por regras, interatividade e feedback; 
e que gera um resultado quantificável frequentemente 
elicitando uma reação emocional.  
 

 Contudo que se sabe até agora, tem-se que o jogo, é uma atividade 

onde os jogadores buscam resolver um desafio. Esse desafio pode ser 

correlacionado com atividades diárias de empresas ou instituições de ensino 

ou ainda, simplesmente de lazer. Joga-se sozinho ou em equipe, seguindo 

regras pré-estabelecidas que podem envolver contextos empresarias, 

educacionais, lutas, competições, etc. Todo esse processo tem como objetivo 

final vencer o jogo e isso gera, além do aprendizado, uma reação emocional 

que pode ser boa ou ruim dependendo do resultado obtido. 

 

2.2. HISTÓRICO 

 

Precisa-se entender o contexto histórico e em qual época surgiram os 

jogos ou a teoria da gamificação para compreender realmente esse processo 

que, apesar não muito recente, somente nos últimos anos teve uma 

excepcional expansão. 

 De acordo com Alves (2014, p. 24): 

O Gamification começou a acontecer há muito tempo quando, 
no ano de 1912, a marca americana Cracker Jack, de biscoitos 
e snacks, começou a introduzir brinquedos surpresas em suas 
embalagens. É claro que naquela época tal prática não teve 
este intuito, mas foi disseminado ao longo de décadas 
 

Do exposto, percebe-se que a biscoito Cracker Jack, mesmo sem ter a 

intenção e/ou conhecimento do assunto, começou o processo que hoje 

chamamos de gamificação. O modelo utilizado pela empresa foi crescendo, 

ganhando adeptos e se adequando às novas tecnologias para alcançar os 

padrões de jogos que conhecemos atualmente. 

No pensamento de Vianna et al (2013, p. 15) tem-se também um marco 

importante na história da evolução da gamificação, conforme segue: 

(...) Na década de 1930, o historiador holandês Johan 
Huizinga, por meio de sua obra Homo Ludens, trouxe 
significativa contribuição para estudos nessa área quando 
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afirmou a necessidade de compreender o jogo além do mero 
entretenimento. Em sua teoria, Huizinga apontou como o ato 
de jogar está inserido nas mais diversas relações sociais, tais 
como a política, o trabalho, a poesia e mesmo a natureza. A 
partir do conceito estabelecido pelo autor, os jogos são 
considerados como artefatos que constroem uma relação 
dialógica e dialética com os sujeitos, a partir de suas distintas e 
singulares formas de interação. O ato de jogar, portanto, tem 
um sentido para além do entretenimento estrito. (...)  

 
Percebe-se que o jogo é muito mais do que os sentidos psicológicos e 

fisiológicos, dentro do jogo existe algo “em jogo”, nenhum jogador entra para 

perder, e nenhum jogador, joga por jogar. O jogo gera desafio que envolve 

sentimentos, motivação e até mesmo torcida. 

Alves (2014, p.24), destaca um momento importante na evolução da 

gamificação, conforme segue: 

No ano de 1980, Richard Bartle, game designer e pesquisador 
britânico, foi envolvido em um projeto que recebeu o nome de 
“MUD1” e foi o primeiro sistema de jogo on-line. Ele se parecia 
com um console de programação e foi a primeira vez em que 
pessoas puderam experimentar um espaço colaborativo. Hoje, 
ele diz que Gamification naquela época era mais ou menos 
como pegar algo que não era um jogo e transformar em um 
jogo. 
 

O desenvolvimento do “MUD1” foi o ponto de partida para o surgimento 

de vários jogos e programas on-line. Esse fato pode ser considerado como o 

marco divisor entre as forma antiga e atual de ver e programar os jogos. Pode-

se afirmar também que foi a partir do “MUD1” que começou o processo de 

expansão dos jogos on-line. 

No século XXI, aflorou o desenvolvimento tecnológico, tendo como 

consequência a expansão da gamificação através do desenvolvimento de 

jogos on-line mais sofisticados, envolvendo, agora simulação, conforme afirma 

Alves (2014, p. 24): 

Em 2002, a categoria “Serius games” ganha proporção com o 
surgimento do “Serius games moviment”, que reúne empresas 
do setor privado, o meio acadêmico e também militar, em 
busca de jogos que funcionassem como simulações, 
permitindo o aprendizado em ambientes seguros. Esta 
categoria, entretanto, não se enquadra no Gamification uma 
vez que visa à simulação e seu objetivo primordial é o uso de 
games para a promoção de impacto social. 
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Surge então, o movimento dos Jogos Sérios, traduzido de serius games, 

onde empresas privadas, junto com acadêmicos e militares passaram a 

desenvolver jogos para a simulação de eventos.  

Segundo Vianna et al (2013, p. 13) “O termo “gamificação” foi cunhado 

pela primeira vez em 2002 por Nick Pelling, programador de computadores e 

pesquisador britânico, mas só ganhou popularidade oito anos depois (...)”. 

Percebe-se que o terno é relativamente novo. Nos primeiros anos de 

sua existência esse método foi desenvolvimento de maneira lenta, uma vez 

que só algumas pessoas acreditavam na eficácia desta nova ferramenta. 

Contudo, com a rápida evolução tecnológica mundial, houve-se a necessidade 

de criar procedimentos para ajudar nas funções diárias, contendo assim novas 

ferramentas de aprimoramento profissional, de maneira mais leve e eficaz. 

De acordo com Alves (2014, p. 25) “Em 2007, a Bunchball lança uma 

moderna plataforma de Gamification que é a primeira a incorporar a mecânica 

de jogos com uso de placas, pontos e distintivos para servir a propósitos de 

engajamento (...)”  

Existem algumas empresas internacionais que incorporam essa 

ferramenta em seu local de trabalho. No entanto, a empresa pioneira em utilizar 

esse método para seus clientes foi a Bunchball que foi criada em 2007, com o 

intuito de gerar novas experiências digitais. Essa empresa colaborou com o 

desenvolvimento do tema que busca através da gamificação, executar os 

processos rotineiros da empresa com maior rapidez e eficiência trazendo 

melhores resultados e usando sempre a motivação de clientes e funcionários 

como base de parceiros leais. 

Com o decorrer dos anos, a gamificação foi se mostrando necessária no 

auxílio de aprendizagem e qualificação. Em 2010, tornou-se uma ferramenta 

mais visível, que teve um crescimento considerável com a inovação 

tecnológica. Atualmente, a maioria das pessoas tem acesso ao uso de internet, 

e essa nova ferramenta, além de caracterizar-se como um excelente meio de 

comunicação, torna-se também, um grande auxiliar no processo de 

aprendizagem.  

De acordo com Vianna et al (2013, p. 13) “(...) a partir de uma 

apresentação de TED (Tecnologia, Entretenimento, Desing)  realizada por Jane 

McGonigal, famosa game designer norte-americana e autora do livro “A 
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realidade em jogo: Por que os games nos tornam melhores e como eles podem 

mudar o mundo”, que é considerado uma espécie de bíblia da gamificação.”  

Com a disseminação do conteúdo promovido pelo TED e o lançamento 

do livro de McGonigal o uso dos games aflora as coisas boas que um indivíduo 

pode ter e como os jogos podem gerar um impacto positivo no mundo dos 

negócios e educacional, sem esquecer-se da diversão que os mesmos 

promovem. 

Segundo Alves (2014, p.1), McGonigal, traz em seus estudos alguns 

pontos interessantes para reflexão sobre a utilização de games, conforme 

segue:  

 69% dos chefes de família jogam vídeo games 

 95% dos jovens jogam no computador e também vídeo games 

 40% de todos os jogadores são mulheres 

 1 em cada 4 jogadores tem mais de 50 anos 

 A idade média dos jogadores é de 35 aos e eles têm jogado em 

média há 12 anos. 

 A maioria dos jogadores não tem intenção de parar de jogar. 

Os dados mostram uma realidade um pouco diferente do que se 

imagina. A maioria das pessoas quando se referem a jogos, indicam crianças, 

adolescentes e jovens, mas os números que Jane McGonigal mostra que é o 

contrário. A maioria dos jogadores está na fase adulta. E, por isso, suas ideias 

foram o principal ponto de desenvolvimento da gamificação, pois trouxe à 

realidade algo que até então era desconhecido.  

Vianna et al (2013 p. 13) trazem outro dado importante passado por 

Jane McGonigal “(...) se somadas todas as horas jogadas apenas pelos 

frequentadores de World of Warcraft (tradicional game online que está em 

curso desde 2001), teriam sido gastos 5,93 bilhões de anos na resolução de 

problemas de um mundo virtual”. 

Só de imaginar que no mundo já se jogou mais de 5 bilhões de horas em 

apenas um jogo nos assusta, por outro lado, revela também uma grande 

oportunidade a ser explorada. Por exemplo: O que tem de especial nesse jogo 

para os jogadores se apaixonaram por ele? 
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A área de jogos ainda é muito pouco explorada em termos educacionais 

e empresariais. No início os jogos foram criados apenas para o entretenimento 

de seus jogadores, e, com o passar do tempo o processo evoluiu para o 

conceito de gamificação tornando-se uma ferramenta importante com o 

desenvolvimento de estudos voltados para ampliar o leque de utilização dos 

jogos apreendendo então as áreas educacional e empresarial. 

 McGonigal (2012, p. 23) defende que: 

Se usarmos tudo o que os criadores de jogos aprenderam 
sobre a otimização da experiência e a organização de 
comunidades colaborativas, e aplicarmos isso à vida real, 
prevejo jogos que nos estimularão a começar bem o dia depois 
de acordamos. Prevejo jogos que reduzirão nosso estresse no 
trabalho e aumentarão drasticamente a satisfação profissional. 
Prevejo jogos que poderão consertar os sistemas 
educacionais. Prevejo jogos que irão tratar de depressão, 
obesidade, ansiedade e transtorno de déficit de atenção. 
Prevejo jogos que auxiliarão os idosos a se sentirem 
envolvidos e socialmente conectados. Prevejo jogos que 
aumentarão nossas capacidades humanas mais essenciais – 
sermos felizes, resistentes e criativos – e nos darão poder para 
mudar o mundo de formas significativas. 
 

Do contexto, percebe-se que a ideia de jogos pode criar uma nova 

realidade, tanto na área educacional, como na execução do trabalho junto às 

empresas, tornando ambas as atividades mais dinâmicas e motivadoras. O 

desenvolvimento de atividades através de jogos pode também, segundo 

McGonigal reduzir estresses do cotidiano, melhorar o sistema educacional, 

curar doenças como depressão, obesidade e déficit de atenção, entre outras 

coisas. Por essas e outras razões a gamificação vem ganhando cada vez mais 

espaço nas áreas de estudos.  

 

2.3. ESTRUTURAÇÃO DE JOGOS 

 

Para o desenvolvimento de jogos, é necessário ter uma estrutura de 

funcionamento, a qual é desenvolvida até o objetivo final ser atingindo, ou seja, 

incluindo o descritivo, o motor e os elementos, tem-se como resultado o jogo, e 

com isso, consegue-se criar um fluxograma de ações. 
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2.3.1. Motores de Jogos 

 

O motor de jogo é o que torna o desenvolvimento mais ágil e fácil, visto 

que nele está toda a estrutura necessária para que o jogo saia do papel. 

Segundo o FOLDOC, um engine é um componente de software capaz de 

executar um processamento que resulta em uma determinada saída, 

precisando obrigatoriamente de uma front end que irá fornecer as informações 

de entrada e/ou exibir as informações de saída.  

No pensamento de Gonçalves (2011, p. 10): 

Um motor de jogo é uma plataforma concebida para o 
desenvolvimento de jogos, composta por várias componentes 
como motor de renderização 2D e/ou 3D, motor de física, 
suporte de áudio, inteligência artificial, animação, suporte de 
rede, suporte de scripting, e ferramentas de desenvolvimento. 
 

O motor de jogo é responsável pela integração de todos esses 

componentes, e sabe-se também que a quantidade de componentes dentro de 

um jogo é diretamente proporcional à sua manutenção e complexidade. 

Existem diversos motores de jogo, e cabe ao desenvolvedor decidir qual 

utilizar. Bittencourt (2004) explica o funcionamento de um motor de jogo, 

conforme pode ser visualizado na figura 1. 
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FIGURA 1. Arquitetura Genérica de Motor de Jogo 

Fonte: Bittencout (2004). (resolução) 

 

 O Fluxo apresentado deixa claro como funciona o motor de jogos. 

Começa com o descritivo do jogo e os recursos necessários para o jogo. 

Definidas essas etapas e com o jogo elaborado, a imagem e o som são 

definidos o por dispositivos de vídeo e som respectivamente. Para a interação 

do player são necessários periféricos como teclado, mouse entre outros, e por 

fim, caso o jogo seja on-line, necessita de entrada e saída da rede de internet. 

Após entender como funcionam os motores, precisa-se conhecer os motores já 

existentes no mercado para a escolha daquele que será utilizado como a base 

para o jogo. 

Gonçalves (2011, p. 13) traz um quadro comparando quatro de motores 

de jogo, sendo eles: Unity3D, UDK, CryEngine3, Torque 3D, conforme segue 

no  QUADRO 1. 

QUADRO 1. Comparação entre os motores de jogo 
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Componente Unity3D UDK Cry Engine 3 Torque 3D 

Suporte Gráfico 3D 3D 3D 3D 

Animação Sim Sim Sim Sim 

Áudio 2D & 3D 2D & 3D 2D & 3D 2D & 3D 

Scripting Javascript; 

C#.NET 

UC LUA TS 

Inteligência Artificial Scripts Scripts; 

Pathfinding; 

Decision 

Making 

Scripts; 

Pathfinding; 

Decision 

Making 

Scripts 

Motor de Física Detecção de 

Colisões; 

Rigid Body; 

Vehicle 

Psysics 

Detecção de 

Colisões; Rigid 

Body; Vehicle 

Psysics 

Detecção de 

Colisões; Rigid 

Body; Vehicle 

Psysics 

Detecção 

de 

Colisões; 

Rigid Body; 

Vehicle 

Psysics 

Importação de Conteúdo 

CAD 

3ds max; 

maya 

3ds max; maya 3ds max; maya 3ds max; 

maya 

Editor de Ambiente Integrado Sim Sim Sim Sim 

Código Fonte Não Não Sim Sim 

Curva de Aprendizagem Média Elevada Média Média 

Documentação e Tutoriais Sim Sim Sim Sim 

Licença Gratuita Gratuita Gratuita $99 

Suporte de Rede Cliente/Servi

dor 

Sim Sim Sim 

Integração em web browser Sim Não Não Sim 

Plataformas PC; Mac; 

Xbox; iOS; 

PC; iOS PC; PSX; 

Xbox; 

Gamecube 

PC; Mac 

Fonte: Gonçalves (2011, p. 13) 
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De exposto, entende-se que cada desenvolvedor escolhe o melhor 

motor para o seu software sempre levando em consideração os fatores acima 

mencionados. A principal diferença entre eles está nos Scripting, Inteligência 

Artificial, Código Fonte, Suporte de Rede, Integração em web browser e 

Plataforma. 

 

2.4. ELEMENTOS DE JOGOS 

 

Os elementos são pequenas partes que agrupadas formam o game, ou 

seja, são como peças de um quebra-cabeça necessárias para a elaboração do 

jogo. 

Segundo Clementi (2014, p. 75 apud Werbach e Hunter 2012) tem-se 

três dimensões fundamentais para aplicar uma gamificação eficiente:  

1. Elementos de jogo: pequenos pedaços de um jogo; caixa de 
ferramentas. 

2. Técnicas de design de jogos: combinação e funcionamento 
dos elementos. 

3. Contextos de não jogo: envolve situações do mundo real, 
relativa a negócios, ou a objetivos sociais e pessoais. 

 

Para criar um bom jogo são necessárias essas três dimensões: Os 

elementos são pequenas partes, ou seja: componentes primários de um jogo 

que separados são apenas peças e agrupadas pelas técnicas em designs e 

complementados com situações de ambientes reais, tem-se o que 

denominamos gamificação. 

Segundo Alves (2014, p. 41): 

Pense na construção de uma casa por exemplo. Independente 
da forma que ela terá enquanto produto final, há ferramentas e 
materiais que certamente estarão presentes na casa, 
combinados de forma diferente e empregados em lugares 
diferentes, mas certamente estarão lá.  
 

Ou seja, pelo exposto dois jogos podem ter os mesmos elementos, 

porém podem ser totalmente diferentes, pois é o objetivo que define para que 

será criado um jogo.   

No pensamento de Werbach e Hunter (2012, p. 26): 

Os elementos de jogo para Damas, por exemplo, incluem as 
peças, a noção de captura das peças, que saltam [sobre as 
outras] e transformando uma peça que atinge a última linha do 
tabuleiro em uma Dama. Note que alguns destes [elementos de 
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jogo] são objetos (as peças), alguns são relações entre eles 
(captura) e alguns são conceitos abstratos de incorporação de 
regras (criação de uma Dama).  
 

Para se criar um jogo são necessários elementos acima destacados que 

são a base para que se possa “gamificar”. Como parte desses elementos tem-

se que definir claramente os propósitos do jogo e trabalhar a sua organização 

visando cativar os jogadores desde o início de sua participação.  

De acordo com Bunchball (2010, p. 2): 

Na gamificação destacam-se dois termos que estão 
intimamente relacionados a gamificação: a mecânica de jogos 
e a dinâmica de jogos. A mecânica de jogos são as diferentes 
ações, comportamentos e mecanismos de controle que são 
usados para "gamificar" uma atividade - os aspectos que 
juntos, criam uma experiência mais envolvente e atrativa. Essa 
experiência por sua vez é o resultado de desejos e motivações 
que chamamos de dinâmica de jogos. 
 

A dinâmica de jogos está relacionada com os desejos humanos 

universais, sendo eles: recompensa ou reconhecimento, status, sucesso, 

competição e altruísmo. As mecânicas de jogos que se correlacionam com as 

dinâmicas são; pontos, níveis, desafios, bens virtuais e serviços, presentes e 

caridades. O Quadro 2 mostra a relação entre mecânica e dinâmica nos jogos. 

 

QUADRO 2. Mecânica está alinhada com a dinâmica de jogos 

Mecânica de Jogos Dinâmica de Jogos 

Pontos Recompensa 

Níveis Status 

Desafios Sucesso 

Bens virtuais e Serviços Competição 

Presentes e Caridade Altruísmo 

Fonte: Bunchball (2010, p. 2) (adaptado) 

A relação mecânica de jogos com dinâmica de jogos é importante, 

porém a relação entre o que os jogadores anseiam com cada mecânica é o 

principal motivo, e também o motivo secundário desse desejo. No quadro 3, as 

bolinhas verdes se referem ao desejo primário, e as bolinhas azuis são os 
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desejos secundários, por ordem dos desejos humanos da esquerda para a 

direita: recompensa, status, resultado, auto expressão, competição, altruísmo. 

As mecânicas de jogos de cima para baixo são: pontos, níveis, desafios, 

mercadorias virtuais, quadro de líderes, presentes e caridade, no quadro 3 tem 

a interação entre a dinâmica e a mecânica de jogos. 

 

QUADRO 3. Interação entre dinâmica de jogos (desejos humanos) e 
mecânica de jogos (traduzir) 

 

Fonte: Bunchball (2010, p. 9) 

Os jogadores esperam ter “recompensas” em cada fase que eles 

conquistam. Com isso, jogam muitas horas, dia após dia, para que consigam 

algo extraordinário, quando participam de um jogo em nível global. Quando o 

jogo é entre amigos buscam por algo que os supere tendo como meta a busca 

um status mais elevado projetada no jogo. 

 

2.5. JOGO X TRABALHO 

 

Comparar jogo com trabalho parece ilusão, já que um feito para diversão 

e o outro tido como uma obrigação para sustento da vida. Todavia, mesmo que 

não comparar um com o outro diretamente ao desmembrar as ações e 

informações constantes nos jogos, pode-se perceber o quanto são 

semelhantes. 
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Nos escritos de Vianna et al1 (2013, p. 48 apud Herger, 2013) tem: 

QUADRO 4. Comparação Elementos Jogo x Trabalho 

 No jogo No Trabalho 

Tarefas Repetitivas, mas divertidas Repetitivas e maçantes 

Feedback Constante Uma vez ao ano 

Objetivos Bem definidos Vagos ou contraditórios 

Evolução Pessoal Clara e tangível Obscura 

Regras Transparentes Pouco transparentes 

Informações Adequada à necessidade do 

momento 

Em demasia e ainda assim 

insuficiente 

Status Bastante visível Pouco ou nada visível 

Promoção Meritocracia Critérios subjetivos 

Colaboração Presente Presente 

Riscos Alto Baixo 

Autonomia Alta De mediana para baixa 

Narrativa Sempre presente Raramente presente 

Obstáculos Propositais Acidentais 

Fonte: Vianna et al (2013, p.48) 

 

O falta de feedback deixa o trabalhador perdido dentro da empresa, ele 

não tem informações sobre o seu desempenho e isso gera um ar de 

insegurança, pois a avaliação mesmo que negativa, é um indicador de 

caminhos de devem ou não ser seguidos na execução das atividades visando 

contribuir para o sucesso do empreendimento. Esse processo pode ser 

ajustado com a inserção do jogo como ferramenta a contribuir para a execução 

das atividades empresariais. Pode-se ver que no jogo as ações são 

controladas e bem informadas e esse processo pode ser transferido tanto para 

                                                 
1
 Vianna et al (2013). Gamification, Inc. 1 ed. Rio de Janeiro, MJV Press, 2013, p. 164. 
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o ambiente educacional como empresarial gerando, com isso, informações 

mais oportunas, envolvendo, inclusive, avaliações de desempenho. Tudo isso, 

dentro de uma nova dinâmica de execução do trabalho tornando mais eficiente, 

motivador e prazeroso.  

O jogo quando bem estruturado, com feedback constante, análises, 

objetivos claros e boa narrativa e ação, chama a atenção do jogador muito 

mais do que a forma tradicional de executar o trabalho. 

 

2.6. TÉCNICA DE ENSINO 

 

Para uma maior aprendizagem, é necessário incorporar a gamificação a 

alguma técnica de ensino, existem três principais correntes na psicologia sendo 

elas:  

1. Psicologia da Forma (Gestalt) 

2. Psicologia Analítica (Psicanálise) 

3. Behaviorismo ou Comportamentalismo 

Tomando como base a avaliação de funcionário nas suas ações e 

reações aos estímulos da gamificação, neste estudo discute-se com mais 

detalhes o behaviorismo que é base para as análises dos resultados. 

 

2.6.1. Behaviorismo 

 

Behaviorismo ou comportamentalismo, e a ciência que estuda o 

comportamento das pessoas a qual junto com a psicologia da forma (Gestalt) e 

a psicologia analítica (Psicanálise) formam as três principais correntes 

psicológicas. Sobre o comportamentalismo ser uma ciência Baum e Skinner 

têm uma opinião um pouco diferente, na visão de Baum (2006, p.17) 

comportamentalismo pode ser entendido como:  “Sendo um conjunto de ideias 

sobre essa ciência chamada de análise comportamental, e não a ciência em si, 

o behaviorismo não é propriamente uma ciência, mas uma filosofia de ciência”,  

Já para Skinner (2006, p.7) “O Behaviorismo não é a ciência do 

comportamento humano, mas, sim, a filosofia dessa ciência”. Ou seja, o 

behaviorismo em si não é propriamente uma ciência, mas sim um conjunto de 

ideias sobre o comportamento, transformando assim ele em uma filosofia sobre 

essa ciência do comportamento. 
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De acordo com Bock, Furtado e Teixeira (2009, p. 58):  

O termo Behaviorismo foi inaugurado pelo americano John B. 
Watson, em artigo publicado em 1913, que apresenta o título 
“Psicologia: como os behavioristas a veem”. O termo inglês 
behavior significa “comportamento”; por isso, para denominar 
essa tendência teórica usamos o termo Behaviorismo (...). 
 

Do exposto depreende-se que o Behaviorismo trada da Teoria do 

Comportamento, Análise Experimental do Comportamento e Análise do 

Comportamento. Mais o que é comportamento? Bock, Furtado e Teixeira 

(2009, p. 59) explicam da seguinte forma: “Comportamento, entendido como 

interação entre individuo e ambiente, é a unidade básica de descrição e o 

ponto de partida para uma ciência do comportamento”.  

A base de estudo do behaviorismo como já discutido, trata do 

comportamento humano e, nessa direção, Foulin e Mouchon (2000, p. 15) 

fazem a seguinte consideração: 

O behaviorismo foi uma revolução metodológica (estudo 
apenas dos fatos observáveis) e uma teoria da aprendizagem 
ao mesmo tempo. Oriundo da física clássica, o modelo da 

aprendizagem é do tipo associativo: ER. Estímulos (externos) 
chegam ao individuo, que produz Respostas (internas ou 
comportamentais). A instalação de novos comportamentos pela 
repetição das associações E-R define a aprendizagem por 
condicionamento. 

 
Ou seja, para gerar alguma resposta o corpo necessita de um estímulo 

físico ou psicológico, e, de acordo com cada estímulo respostas positivas ou 

negativas, podem gerar ou não aprendizagem. 

 Existem dois tipos principais de Behaviorismo, o Metodológico e o 

Radical. 

 

2.6.1.1. Behaviorismo Metodológico 

 

O behaviorismo metodológico considera apenas fatos que podem ser 

objetivamente observados, desconsiderando ligações imateriais, tomando 

como base a razão. 

De acordo com Skinner (2014, p. 16) “O problema pode ser evitado se 

procurarmos diretamente as causas físicas anteriores, desviando-nos dos 

sentimentos ou estados mentais intermediários”.  
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Segundo Bock, Furtado e Teixeira (2009, p. 59): 

A razão metodológica deve-se ao fato de que os analistas 
experimentais do comportamento tomaram como modo 
preferencial de investigação o método experimental e analítico. 
Com isso, os experimentadores sentiram a necessidade de 
dividir o objeto de estudo para efeito de investigação, chegando 
às unidades de análise. 
 

Nessa linha do Behaviorismo, a base são experiências, ou seja, o 

comportamento responde a alguma ação. Se uma criança está com fome, 

temos que encontrar fatos anteriores diretamente ligados a isso, ou seja, a 

criança não se alimentou e, por isso, ela está com fome. Tem-se, nesse caso, 

que observar também outras reações do corpo como a salivação da boca 

quando pingada uma gota de limão na ponta da língua, o arrepio da pele 

quando entra em contato com o frio ou água gelada, as lágrimas dos olhos 

quando corta cebola, e assim por diante. 

  

2.6.1.2. Behaviorismo Radical 

 

Se o behaviorismo metodológico toma como base experiências e traços 

mentais bem conhecidos, negando sentimentos e sensações, o radical de 

acordo com Skinner (2014, p. 18) apresenta a seguinte definição: 

(...) O behaviorismo radical, todavia, adota uma linha diferente. 
Não nega a possibilidade da auto-observação ou do 
autoconhecimento ou sua possível utilidade, mas questiona a 
natureza daquilo que é sentido ou observado e, portanto, 
conhecido. 
 

No pensamento de Skinner, o behaviorismo radical vai além do 

metodológico, ou seja, se um rato tem sede, ele automaticamente toma água. 

Nesse sentido, o próprio Skinner fez uma experiência com rato, no qual 

analisou-o, em separado, e  constatou que ele tomava água assim que tinha 

sede. Após essa constatação ele colocou o rato em um compartimento 

separando a água com uma barra. Toda vez que o rato pressionasse a barra, 

sairia uma gota de água. Com isso, constatou um comportamento operante no 

qual o aprendizado está entre a ação e seu efeito.   

O comportamento operante segundo Keller (1973, p.9): 

Inclui todos os movimentos de um organismo dos quais se 
pode dizer que, em algum momento, têm efeito sobre ou fazem 



21 
 

o mundo em redor. O comportamento operante opera sobre o 
mundo, por assim dizer, quer direta, quer indiretamente. 
 

Como principal diferença entre as duas linhas de raciocínio pode se citar 

que na primeira (metodológica) o comportamento responde a uma ação já na 

segunda (radical) o comportamento opera sobre uma ação. 
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3. ESTADO DA ARTE 

 

QUADRO 5. Proposta de cada autor referente a Gamificação 

AUTOR PROPOSTA 

Vianna et al Entendem que Gamification se refere ao uso de jogos em 

atividades de entretenimento. Essa ferramenta é 

correspondente ao uso de mecanismos de jogos e orientados 

com o objetivo de resolver problemas corriqueiros e práticos ou 

despertar o engajamento entre um público específico. Por outro 

lado, esse novo conceito pode ser bem visto na área 

empresarial, pois introduzindo o jogo como forma de 

aprendizado, pode despertar a motivação, o engajamento e 

satisfação pessoal.  

Mcgonigal Defende o uso do processo de simulação em contextos 

empresariais e educacionais, pois se os criadores de jogos 

aprenderam otimizar suas experiências e a organização de 

comunidades colaborativas,  aplicando-as na resolução de 

situações nos contexto das empresas, poderá tornar o trabalho 

mais atraente e motivador, reduzindo o stress, ansiedade e 

déficit de atenção, melhorando o desempenho dos funcionários 

no exercício de suas atividades. 

Werbach e 

Hunter 

ponderam que esse novo conceito foi idealizado visando tornar 

a forma de execução do trabalho mais atraente, divertida e 

motivadora. 
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Koster Trata de maneira particular o jogo, ressaltando que deve se 

quebrar a barreira existente entre aprendizagem, diversão e 

trabalho. Desta forma, a gamificação  se torna uma ferramenta 

de aprendizado com diversão,  menos cansativa e, portanto, 

mais produtiva. 

Silva  et al explicam que a pessoa que está disposta a entrar no jogo, 

busca aprendizado em uma determinada área. Esse processo, 

através da gamificação pode gerar conflitos visto que por se 

tratar de um jogo sempre terá um ganhador e um perdedor. Por 

outro lado, essa nova ferramenta envolve e motiva seus 

usuários em função das variadas formas de resolução das 

atividades, evidenciando que aqueles que possuem 

conhecimento das estratégias e do conteúdo, acabam levando 

vantagem no jogo, tornando assim, instrumento motivador do 

aprendizado em busca de melhores resultados. Pensando nos 

jogos sob a ótica empresarial, percebe-se que há necessidade 

de um acompanhamento mais próximo, como também a 

determinação das metas, com feedback , pois ganhar e perder 

num jogo para diversão não gerar problemas maiores, mas 

falhar num jogo empresarial pode gerar transtornos para a 

organização, por isso o fator responsabilidade não pode ser 

colocado à parte.  

Fonte: O Autor (2016) 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. MATERIAIS DA PESQUISA E TRABALHO 

 CPU equipado com processador Intel core I7, 16 Gigabytes de 

Ham, 1 SSD de 130 Gigabytes, 1 Hard Disk com 1 terabytes, 1 

placa de video geforce 770 ti 

 Macbook Pro com processador Intel core i5, 8 Gigabytes de Ham, 

1 SSD de 120 Gigabytes 

 Softwares Utilizados 

o Sweet 3D Home 

o Unity 3D 

 

4.2. MÉTODO DA PESQUISA E TRABALHO 

 

 Para a definição da metodologia foram efetuadas pesquisas em livros 

sobre métodos de pesquisa em Ciências Sóciais visando observar a 

modalidade que melhor se enquadraria aos propósitos deste estudo. 

Como a proposta deste estudo está relacionada ao desenvovimento de 

um Jogo para a instituição de ensino, constatou-se que a modalidade de DSR 

(Design Science Research).  

Considerando as ideias expostas, percebe-se que os passos indicados 

na referida metodologia para o desenvolvimento da pesquisa enquadram-se 

perfeitamente aos propósitos deste estudo. 

Para a implementação da proposta de gamificação o estudo foi 

delimitado a uma empresa e o período de execução de agosto/15 a julho/16, 

conforme cronograma aprovado no projeto inicial do desenvolvimento da 

gamificação.  

Foi apresentada a proposta de desenvolvimento do jogo no qual teria 

como missão piloto, a apresentação da instituição para novos funcionarios, 

usando como base o mapa da instituição e como objetivo da missão a entrega 

de documentos para o diretor geral, em uma empresa que atua no ramo de 

ensino superior com a solicitação das seguintes informações: a) dados, planta 

baixa e outra informações necessárias para transformar a empresa em um 
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ambiente virtual; b) colaboração do departamento de recursos humanos na 

elaboração das missões; c) colaboração escolha das tarefas a serem 

executadas pelos funcionários no ambiente virtual; d) liberação dos 

funcionários para participarem do jogo como forma de medir os resultados 

programados; e) Colaboração dos funcionários na avaliação do resultado do 

jogo. Ciente do conteúdo e das colaborações solicitadas, a diretoria da 

instituição aprovou a proposta e colocou-se à disposição para o que fosse 

necessário para o projeto sair do papel, solicitando, de imediato, ao gerente 

administrativo providências no sentido de apoiar a execução do projeto.  

Com a forma de coleta de dados para o desenvolvimento da gamificação 

definida o passo seguinte foi a definição da forma de análise desses dados. 

Tomando por base o referencial teórico desenvolvido, optou-se pelo método 

behaviorista ou comportamental, no qual cada funcionário poderá ter um 

aproveitamento e um aprendizado diferenciado baseado em suas ações dentro 

do software sob a análise do departamento de Recursos Humanos da 

Instituição.  

Nesse sentido, na etapa de aplicação e avaliação dos testes foi 

envolvido o setor de recursos humanos da instituição, particularmente a 

psicóloga organizacional que acompanhou todo o processo no sentido de 

avaliar o comportamento das pessoas diante dessa nova forma de treinamento, 

considerando, nesse caso a perspecitva comportamental conforme fora 

fundamentada na revisão da literatura.  

A proposta metodológica envolveu com isso, não somente o fato dos 

funcionários terem contato com a nova tecnologia, mais também a análise das 

reações que os mesmos tiveram diante desse fato, especialmente no tocante 

ao comportamento humano por conta de experiências  já adquiridas pelos 

mesmos em ações anteriores e diante da nova proposta de execução das 

atividades, utilizando o game. 

 

4.3. DEFINIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Com a aprovação da direção da instituição, definiu-se o ambiente de 

trabalho, cujo passo seguinte seria transformá-lo em um ambiente jogável. 

Para essa fase, foi solicitado à administração as plantas baixas dos setores 
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que seriam incluídos no jogo com vistas à elaboração do projeto de arquitetura 

em 3D. 

 

4.4. PROJETO DA ARQUITETURA 

 

Com as plantas baixas realizou-se uma pesquisa sobre os programas 

que poderiam ser utilizados na elaboração do jogo. O programa escolhido foi o 

Sweet 3D home por ser um software livre, cujos recursos disponíveis foram 

suficientes para a transformação da planta baixa em um ambiente 3D, no qual 

foi desenvolvido o ambiente jogável. 

Esse processo permitiu a elaboração de uma simulação do espaço que 

os funcionários irão utilizar para o treinamento visando o aprendizado das 

tarefas que lhe forem confiadas. É certo que com a implantação do jogo e 

desenvolvimento de novas missões (tarefas) o mesmo pode ser um 

instrumento de grande utilidade no treinamento dos funcionários nos diversos 

setores da empresa, todavia, nesse primeiro momento, nossa proposta é 

organizar o jogo para uma prévia de como pode ser utilizado para o 

treinamento de funcionários, necessitando posteriormente do auxílio do 

departamento pessoal na continuação do desenvolvimento do projeto. 

  

4.5. DEFINIÇÃO DO MOTOR GRÁFICO 

 

Após o desenvolvimento do ambiente gráfico, passou a ser desenvolvida 

a programação das ações dos personagens. Com isso definido o motor gráfico 

Unity 3D, pois ele permite a importação do ambiente do sweet 3D home, e 

principalmente, visto que é um software livre, e possibilita compilação para 

sistemas operacionais diferentes. 

 

4.5.1. Utilização do Unity 3D 

 

O Unity 3D como motor gráfico permite desenvolver todo o ambiente 

gráfico, porém como já havia sido desenvolvido anteriormente foi importado do 

sweet 3D home. Dentre as funções do motor gráfico tem algumas ações pré-

definidas que foram utilizadas como: a câmera em primeira pessoa, a câmera 
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em 3D e as “ações dos personagens” como se movimentar (pular, correr, 

andar). 

O desenvolvimento do projeto foi dividido em quatro cenas, sendo: cena 

de login, cena de opção, cena de jogar e a cena de jogo. Essa divisão foi 

necessária para que não ocorresse perda de desempenho gráfico, mantendo 

assim, a qualidade no jogo. A figura 2 mostra a divisão de cena dentro do Unity 

3D. 

 

FIGURA 2. Imagem dos Moldes das Cenas no Unity 3D 

Fonte: o autor (2016) 

Após a divisão e desenvolvimento das cenas, importação do ambiente 

gráfico e a configuração das ações do personagem, teve-se o início do 

desenvolvimento dos Scripts. O motor gráfico escolhido trabalha com a 

linguagem em C# e Java. Pelo conhecimento da linguagem C# e utilizando o 

software Microsoft Visual Studio 2015 como apoio, foram desenvolvidos os 

scripts necessários para as missões. 

 

4.5.2. Scripts Utilizados 

 

Nesse processo buscou-se a separação dos scripts da seguinte forma: 

personagem, documento, porta, diretoria, menu inicial e geral. Para o 

personagem foram utilizados 6 scripts principais, sendo: 3 para as câmeras, 1 

para movimentação, 1 para apanhar o documento e 1 para validação do 
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documento. No documento foram elaborados 2 scripts: permitir que o 

documento seja apanhado e apanhá-lo com a tecla E. Em relação a porta foi 

elaborado um script para abrir e fechar utilizando a tecla E e para a diretoria foi 

elaborado um script de validação de documento. Para o menu inicial foram 

desenvolvidos 5 scripts, conforme segue: ir para a cena do jogo, cena de 

opções, seleção de personagem, exibição dos logos e sair do jogo. Cada uma 

dessas ações necessitou de 1 script. Por fim, no menu geral foi colocado um 

script em cada item do jogo visando manter o roteiro programado, evitando 

com isso, problemas como cair em “loop” infinito ou mesmo atravessar paredes 

ou móveis que não estavam previstos na programação do jogo. 

 

4.5.3.  Criação dos Personagens 

 

Antes de criar o personagem o funcionário deverá se cadastrar no jogo, 

para isso foi desenvolvido a cena login e cadastramento de funcionários, 

conforme segue as Figuras 3 e 4: 

 

FIGURA 3. Tela de Cadastramento 

Fonte: o autor (2016) 
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FIGURA 4. Tela de Login 

Fonte: o autor (2016) 

Após o login, a tela automaticamente será direcionada para a cena de 

criação de personagens, na qual tem-se 4 opções iniciais, conforme segue nas 

figuras 5, 6, 7 e 8: 

 

FIGURA 5. Opção 1 Personagem 

Fonte: o autor (2016) 
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FIGURA 6. Opção 2 Personagem 

Fonte: o autor (2016) 

 

FIGURA 7. Opção 3 Personagem 

Fonte: o autor (2016) 
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FIGURA 8. Opção 4 Personagem 

Fonte: o autor (2016) 

Após a definição do personagem o jogador é direcionado ao ambiente 

simulado da instituição, o avatar dentro da simulação será o escolhido pelo 

funciónario. O respawn inicial do jogador ocorre na frente da sala do 

departamento de marketing conforme a figura 9: 

 

FIGURA 9. Respawn Jogador 

Fonte: o autor (2016) 
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Definido o login e o personagem do jogador, e entrando no ambiente 

simulado o desenvolvimento do projeto está finalizado. Como teste foi 

desenvolvida uma missão simples na qual o jogador deveria “pegar” um 

documento no balcão da secretaria acadêmica e levar até a direção. Essa 

missão teste foi para reconhecimento do ambiente gráfico, localizar possíveis 

inconsistência no projeto, e por fim, para avaliar o jogo e a sua possibilidade de 

apoio no treinamento de funcionários pelo método do behaviorismo, no qual  a 

análise do treinamento e os métodos a serem utilizados dentro do jogo serão 

avaliados pelo departamento de recursos humanos. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1. PROJETO DA ARQUITETURA 

 

Com objetivo de transformar as plantas baixas em um ambiente em 3D o 

mais real o possível, chegou-se aos seguintes resultados. 

 

FIGURA 10. Ambiente real, Setor: Secretaria, atendimento ao público. 

Fonte: o autor (2016) 

 

FIGURA 11. Ambiente Simulado, Setor: Secretaria, atendimento ao público. 

Fonte: o autor (2016) 
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FIGURA 12. Ambiente Real Setor: Secretaria, interno. 

Fonte: o autor (2016) 

 

FIGURA 13. Ambiente Simulado, Setor: Secretaria, interno 

Fonte: o autor (2016) 

Após o desenvolvimento da secretaria foram desenvolvidos os outros 

setores na ordem, Coordenação, Projetos Sociais, Marketing e por fim o 

espaço da Diretoria que é separado entre recepção, a sala dos três diretores, 



35 
 

sala de reunião e a gerência financeira. Seguem as imagens da comparação 

entre o ambiente real e simulado. 

 

FIGURA 14. Ambiente real, Setor: Coordenação 

Fonte: o autor (2016) 

 

FIGURA 15. Ambiente Simulado, Setor: Coordenação 

Fonte: o autor (2016) 
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FIGURA 16. Ambiente real, Setor: Projetos Sociais 

Fonte: o autor (2016) 

 

 

FIGURA 17. Ambiente Simulado, Setor: Projetos Sociais 

Fonte: o autor (2016) 
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FIGURA 18. Ambiente Real, Setor: Marketing 

Fonte: o autor (2016) 

 

FIGURA 19. Ambiente Simulado, Setor: Marketing 

Fonte: o autor (2016) 
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FIGURA 20. Ambiente Real, Setor: Recepção Diretoria 

Fonte: o autor (2016) 

 

 

FIGURA 21. Ambiente Simulado, Setor: Recepção Diretoria 

Fonte: o autor (2016) 
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FIGURA 22. Ambiente Real, Setor: Sala Diretor Geral 

Fonte: o autor (2016) 

 

FIGURA 23. Ambiente Simulado, Setor: Sala Diretor Geral 

Fonte: o autor (2016) 
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FIGURA 24. Ambiente Real, Setor: Sala Diretor Pós-Graduação 

Fonte: o autor (2016) 

 

FIGURA 25. Ambiente Simulado, Setor: Sala Diretor Pós-Graduação. 

Fonte: o autor (2016) 
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FIGURA 26. Ambiente Real, Setor: Sala Diretor de Planejamentos. 

Fonte: o autor (2016) 

 

FIGURA 27. Simulado, Setor: Sala Diretor de Planejamentos. 

Fonte: o autor (2016) 
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FIGURA 28. Ambiente Real, Setor: Sala de Reuniões. 

Fonte: o autor (2016) 

 

FIGURA 29. Ambiente Simulado, Setor: Sala de Reuniões 

Fonte: o autor (2016) 
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FIGURA 30. Ambiente Real, Setor: Gerencia Financeira. 

Fonte: o autor (2016) 

 

FIGURA 31. Ambiente Simulado, Setor: Gerencia Financeira. 

Fonte: o autor (2016) 

Com todos os setores simulados, fez-se também uma simulação do 

ambiente geral da instituição. Nesse caso, alguns setores como: Projetos 
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Sociais e Marketing figuravam na planta oficial fornecida pela instituição como 

sala de aula (laboratórios) como na Figura 32. Esse fato não interferiu no 

resultado do jogo uma vez que a gamificação foi direcionada para o 

treinamento de funcionários, independente da localização do setor. 

 

 

FIGURA 32. Planta Baixa Instituição de Ensino 

Fonte: o autor (2016) 

 

 

FIGURA 33. Planta desenvolvida no Sweet 3D Home 

Fonte: o autor (2016) 

Na figura 33 temos os setores redesenhados de forma a evidenciar todo 

o espaço utilizado pelo jogo. A ideia é que após o teste a aprovação da 
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primeira missão, em reunião com o setor de Recursos Humanos, sejam 

definidas as outras missões para o treinamento dos funcionários do setor.  

 

5.2.  TESTES 

 

Após a conclusão da gamificação, foi solicitado um laboratório de 

informática para a aplicação do software para os setores administrativos, nessa 

aplicação constaram 15 (quinze) funcionários, a presença do departamento de 

gestão de pessoas composta por um funcionário do departamento de pessoal e 

a psicóloga organizacional. 

 

FIGURA 34. Imagem da Aplicação do Teste 

Fonte: o autor (2016) 
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FIGURA 35. Imagem da Imagem do Computador em teste 

Fonte: o autor (2016) 

 

FIGURA 36. Imagem da Imagem do Computador em teste 2 

Fonte: o autor (2016) 
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FIGURA 37. Imagem do Departamento Gestão de Pessoas acompanhando o 
aplicação do teste 

Fonte: o autor (2016) 

  

5.3.  FEEDBACK DOS USUÁRIOS 

 

O feedback é um ponto importante para o desenvolvedor de software 

visto que o mesmo pode se utilizar-se das informações apresentadas através 

dos relatos de seus usuários visando a melhoria do mesmo. Essas informações 

no casos de sistemas são, normalmente, muito rápidas e pontuais, portanto, de 

grande relevância para o aperfeiçoamento do software. 

No caso da gamificação desenvolvida, após a aplicação do software a 

um grupo de 15 (quinze) funcionários foi solicitado a eles que apresentassem 

um feedback sobre a utilização destacando os pontos positivos e negativos do 

mesmo. Os resultados, em síntese, foram os que seguem: 

 Pontos Positivos: 

 Facilidade nos comandos, já que o mesmo usa o padrão de 

FPS 
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 Missão teste fácil de ser executada 

 Jogo divertido e de fácil entendimento 

 Simulação do ambiente próxima ao real 

 Processo motivador e pode auxiliar na execução das tarefas 

 Facilita o entendimento das tarefas a serem executadas 

 Processo inovador que pode ser aplicado em novas áreas 

 

 Pontos Negativos: 

 O mapa está com o zoom elevado, dificultando a visualização 

do mesmo 

 Faltam algumas placas de localização 

 Falta indicativo dos setores 

 Poucos personagens simulados no jogo 

 Apenas uma missão foi simulada 

 

Posteriormente, em reunião com a psicóloga do departamento de 

recursos humanos, procurou-se obter um feedback a respeito da técnica de 

treinamento de funcionários aplicado através do software. Tendo acompanhado 

e participado da aplicação do teste, ela apresentou o seguinte feedback: 

 Senti dificuldade no comando do boneco, mas, acredito que essa 

foi uma dificuldade minha pessoal por não ter contato com outros 

jogos. 

 O jogo pode ser uma válvula de escape para o stress causado no 

trabalho, de uma forma interativa pode trazer benefícios, 

dependendo do perfil do colaborador. 

 Existem pontos a serem melhoradas placas indicativas com 

identificação das salas. 

Com base nos resultados obtidos junto aos funcionários e à psicóloga da 

instituição pode-se observar que o software foi facilmente manuseado pelos 

mesmos e os pontos positivos e negativos evidenciados por eles são fatores de 

grande impórtância não somenta na avaliação do joco, mas também, para o 

seu aperfeiçoamento. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

6.1. CONCLUSÕES 

 

Com o objetivo a elaboração de uma metodologia com base no uso de 

jogos para instituição de ensino para treinamento de funcionários com base no 

método behaviorista  

Buscando dar sustentação ao desenvolvimento desse jogo, foram 

desenvolvidos estudos envolvendo: a origem, evolução e os principais 

elementos da gamificação, as formas de desenvolvimento de um software e por 

fim algumas técnicas de ensino.  

A aplicação desenvolvida com fins de gamificação em uma instituição de 

ensino, simulando o ambiente empresarial e como demonstrativo para a 

mesma foi elaborada uma missão como validação. A partir desse experimento 

vislumbrou-se a possibilidade de ampliação das missões de acordo com a 

necessidade da empresa. Desta forma, o beta do software ficará para a 

empresa e será ajustado mediante solicitações. 

O feedback dos usuários foi satisfatório, tendo como principais pontos 

positivos a facilidade de entendimento do software e dos comandos bases. Já 

os principais pontos negativos indicaram a falta de informação, pois as placas 

de sinalização não foram desenhadas no beta do software. 

 No quesito do treinamento, tomando-se por base os aspectos 

comportamentais preconizados pela metodologia behaviorista frente à nova 

técnica de treinamento (gamificação), percebeu-se num primeiro momento a 

surpresa por parte dos funcionários, todavia, logo em seguida verificou-se uma 

tranquila participação e avaliação do processo, tudo acompanhado pela 

psicóloga da empresa que ao final apresentou o seu feedback sobre o jogo, 

destacando que o processo de treinamento através do game é interessante, e 

poderia servir como “válvula de escape” para os funcionários diante do stress 

provocado pela execução de trabalhos rotineiros.  

Tomando por base as considerações acima apresentadas pode-se 

afirmar que o objetivo foi alcançado tendo em vista o desenvolvimento da 
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aplicação proposta e sua validação mediante a aplicação junto aos funcionários 

da empresa. 

 

6.2. RECOMENDAÇÕES 

 

A partir das conclusões alcançadas com o presente estudo e 

desenvolvimento do software recomenda-se a continuação das pesquisas, 

visando à implantação do software a partir do desenvolvimento de novas 

missões para atender a área de treinamento de funcionários da instituição. 

A utilização do processo de gamificação com base em outra metodologia 

de treinamento e capacitação de funcionários. 
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