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RESUMO 

Este trabalho tem como finalidade a criação de um projeto de interfaces para aplicativo móvel 

que contribua para a melhoria das atividades da Superintendência de Informática (SINFO) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), auxiliando nos seus processos de 

trabalho e no engajamento e motivação dos funcionários. Para tanto, utilizou-se o conceito de 

gamificação e as abordagens do Design Centrado no Usuário e do Design Participativo. Por 

meio de entrevistas e do uso de questionários, foram investigados e identificados os processos 

de trabalho da SINFO e as necessidades e problemas dos funcionários. A partir desse 

levantamento foram realizadas sessões de brainstorming com o objetivo obter, destes 

profissionais, ideias, alternativas e soluções quanto ao uso de elementos da gamificação na 

melhoria dos aspectos organizacionais diante as suas atividades. O resultado dessas soluções 

serviu como orientador na criação dos protótipos de interfaces do aplicativo, avaliados, 

posteriormente, a partir de uma avaliação cooperativa entre os envolvidos nas etapas anteriores.  

Palavras-chave: Design de Interface Móvel; Design Centrado no Usuário; Design 

Participativo; Motivação em Ambientes Organizacionais; Gamificação. 

  



 
 

ABSTRACT 

The objective of this work is the creation of a mobile application interfaces project that will 

contribute to the improvement of the activities of Superintendência de Informática (SINFO) at 

the Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) assisting in its work processes, in 

the engagement and employee motivation. For that, the concept of gamification and the User-

Centered Design and the Participatory Design approaches were used. Through interviews and 

the use of questionnaires, was investigated and identified the work processes of SINFO, the 

needs and problems of the employees. From this survey, brainstorming sessions were carried 

out with the purpose of obtaining from these professionals ideas, alternatives and solutions 

regarding the use of gamification elements in improving the organizational aspects of their 

activities. The result of these solutions served as a guideline in the creation of prototypes of 

application interfaces. The prototypes will be evaluated later, from a cooperative evaluation 

between those involved in the previous stages. 

Keywords: Mobile Interface Design; User-Centered Design; Motivation in Organizational 

Environment; Participatory Design; Gamification. 
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1  INTRODUÇÃO 

A Superintendência de Informática (SINFO) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) vem se tornando, cada vez mais, referência no desenvolvimento de sistemas de 

gestão pública. Como setor à frente das soluções tecnológicas da UFRN, ela é responsável pelo 

planejamento, desenvolvimento, documentação e manutenção dos sistemas de informação e das 

páginas e portais da instituição. Estes sistemas integram tanto a área acadêmica como a área 

administrativa e de recursos humanos. Com isso, a SINFO conta com um grande número de 

funcionários em diversos setores (requisitos, desenvolvimento, design, comunicação, controle 

de qualidade, suporte, cooperação, redes etc.) e projetos (SIGAA, SIPAC, SIGRH, SIGEleição, 

SIGEventos, Sucupira etc.). Nesse cenário, enxerga-se a necessidade da busca de novas ações 

que possam tornar os processos de trabalho das equipes cada vez mais eficientes e também 

melhorar a experiência de trabalho para os funcionários. 

De acordo com Hodge et al. (1996 apud SILVA, 2008, p. 40), “Uma organização é 

definida como duas ou mais pessoas com desejo e disposição de cooperar para o alcance de um 

objetivo comum”. Desse modo, podemos afirmar que as organizações não existem sem as 

pessoas. Nesse sentido, é necessário que as empresas busquem estratégias que mantenham as 

pessoas constantemente motivadas e envolvidas no ambiente organizacional, para que assim 

possam cooperar com o sucesso da organização, por meio do desenvolvimento das atividades 

do dia a dia no trabalho com maior comprometimento e entusiasmo. Desse modo, a motivação 

se torna um fator essencial dentro de um ambiente organizacional.  

 O termo gamificação (ou, do original, gamification) vem se acentuando nos últimos 

anos dentro do contexto das mídias digitais, principalmente no que diz respeito ao campo do 

design de interação. Contudo, Vianna et al. (2013) destacam que esse recurso tem sido 

introduzido cada vez mais no contexto de ambientes organizacionais, sobretudo na mudança de 

comportamento e em tornar mais agradáveis tarefas repetitivas do cotidiano. A utilização desta 

técnica é apresentada com a finalidade de motivar os indivíduos à ação, auxiliar na solução de 

problemas e promover aprendizagens, inserindo mecânicas e elementos de jogos, em atividades 

fora do contexto de jogos. A proposta é tornar mais agradáveis as atividades corriqueiras ou 

aquelas consideradas tediosas ou demasiadamente repetitivas. 

 Com a alta na utilização de aplicativos móveis, surge a demanda pelo uso dessas 

aplicações no ambiente corporativo, cenário no qual as empresas focam em melhorias nas 

diversas áreas como: produtividade, vendas, comunicação ou utilização da tecnologia para 
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novas ideias. Seguindo o movimento BOYD (Bring Your Own Device, traga o seu próprio 

aparelho, em português) em que os funcionários utilizam seus próprios aparelhos eletrônicos 

no seu dia a dia nas empresas, cada vez mais, os colaboradores fazem o uso seus próprios 

dispositivos móveis para o trabalho. Entre as vantagens constatadas pelas corporações que têm 

praticado a mobilidade corporativa em suas estruturas, são apontadas: (i) maior colaboração por 

parte dos empregados; (ii) mais engajamento dos clientes com os produtos e serviços; (iii) 

aumento de produtividade dos funcionários; (iv) melhoria da eficiência nos processos de 

negócios; (v) redução de custos; entre outras características que são importantes e estimadas 

nas empresas. 

Entretanto, mesmo com este aumento, observa-se ainda uma carência de aplicativos 

corporativos que integram várias áreas dos processos de trabalho de uma empresa 

(planejamento, controle de produção, capacitação, relacionamento, comunicação etc.) e que 

ainda visam manter as pessoas constantemente motivadas e envolvidas no ambiente 

organizacional. 

No Design Centrado no Usuário (DCU) e no Design Participativo (DP) são definidos 

princípios, diretrizes e técnicas de pesquisa de usabilidade para o projeto de interfaces de 

sistemas, priorizando as necessidades do usuário e visando promover interações mais fáceis e 

agradáveis, potencializando sua experiência e minimizando as possibilidades de frustração e 

desistência. 

 Diante disso, levanta-se a seguinte questão: é possível desenvolver um aplicativo móvel 

cuja interface dê suporte ao usuário no procedimento de acompanhamento das atividades do 

seu trabalho, tornando-as mais agradáveis e motivando-o a ação? 

Neste contexto, esta dissertação tem como tema o projeto de interfaces para um 

aplicativo móvel e os processos de trabalho em ambientes organizacionais. Trata-se de uma 

pesquisa-ação, que visa compreender os processos de trabalho da SINFO e propor melhoria 

para esses processos por meio do projeto de interfaces centrado no usuário de um aplicativo 

móvel. O objeto da presente pesquisa é a interação do profissional de uma empresa com o 

registro e acompanhamento de informações, considerando a realização de atividades 

relacionadas ao controle de produção, comunicação e qualidade de vida no ambiente 

organizacional.  

Assim, o presente trabalho tem como objetivo geral o projeto de interfaces para um 

aplicativo móvel, com a participação do usuário, que auxilie e contribua para a melhoria das 
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atividades da Superintendência de Informática da UFRN, no que tange os seus processos de 

trabalho e na motivação dos funcionários em seu ambiente corporativo. Para isso, foram 

utilizados o conceito de gamificação e a abordagem do Design Centrado no Usuário e do Design 

Participativo. 

 Os objetivos específicos do trabalho são:  

 Identificar e compreender as atividades realizadas dentro da SINFO;  

 Levantar a satisfação dos funcionários da SINFO e como são trabalhados os 

fatores: planejamento, controle de atividades, atendimento de usuários, 

comunicação, relacionamento interpessoal, reconhecimento, capacitação, 

feedback e qualidade de vida dentro do trabalho; 

 Traçar o perfil dos funcionários SINFO quanto ao uso de dispositivos móveis e 

o conhecimento sobre a gamificação; 

 Apresentar como o conceito de gamificação e as mecânicas de jogos podem ser 

aplicados em um ambiente organizacional; 

 Aplicar o conceito de gamificação em técnicas de DCU e DP. 

 Apresentar uma interface para um aplicativo móvel orientada a gamificação; 

 Apresentar uma interface intuitiva para um aplicativo móvel; 

 Colaborar para a satisfação dos funcionários da SINFO na realização das suas 

atividades cotidianas.  

Em princípio, foi possível identificar e compreender os processos de trabalho da SINFO, 

por meio de entrevistas com os coordenadores das equipes. Em seguida, a partir de um 

questionário, foram conhecidos os perfis dos funcionários da superintendência e suas avaliações 

quanto ao ambiente organizacional de trabalho. As informações obtidas nas entrevistas e no 

questionário direcionaram a pesquisa quanto às necessidades presentes no ambiente da SINFO. 

Após o levantamento bibliográfico sobre o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos em sistema 

gamificados, utilizou-se da técnica de cardsorting para a organização desses elementos em 

categorias para facilitar a escolha do conteúdo do aplicativo proposto. Com o resultado do 

cardsorting, foi possível criar cartas de gamificação, usadas com o objetivo de levantar ideias, 

alternativas e soluções de gamificação, para o ambiente organizacional, por meio de um 

Brainstorming com alguns colaboradores da SINFO. Como produto do Brainstorming, junto 

com a verificação das soluções de aplicativos presentes no mercado, foram criados os protótipos 
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de interfaces para o aplicativo. Por fim, foi realizada uma avaliação cooperativa para juízo dos 

protótipos criados. 

O resultado deste processo foi um projeto de interface para o aplicativo móvel 

denominado “Gamify SINFO”, que apresenta as seguintes características: (i) acompanhamento 

de projetos e atividades; (ii) comunicação de equipes e pessoas por meio de comunidades; (iii) 

desafios que remetem ao bem-estar de pessoas; (iv) cronograma de atividades; (v) sistema 

gamificado com conquistas, pontuações e recompensas; (vi) acompanhamento de novidades; 

(vii) entre outras funcionalidades que auxiliam no engajamento de um ambiente organizacional, 

no que diz respeito ao seu controle de produção, comunicação e qualidade de vida. 

Este está estruturado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica 

da pesquisa nas áreas do Design Centrado no Usuário, do Design Participativo, do projeto de 

interface para dispositivos móveis, da motivação em ambientes organizacionais e da 

gamificação. O Capítulo 3 descreve os métodos e instrumentos utilizados no decorrer da 

pesquisa. O Capítulo 4 apresenta a análise e discussões sobre os resultados obtidos. O capítulo 

5 expressa a conclusão do trabalho.  
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Neste capítulo, será apresentada a revisão teórica realizada de forma a contextualizar a 

linha de pesquisa em que este trabalho está inserido. O capítulo está organizado em cinco 

seções: na primeira (2.1), é realizada uma breve descrição sobre o Design Centrado no Usuário; 

a segunda (2.2) trata da abordagem do Design Participativo; na terceira seção (2.3) são 

discutidos os padrões de projetos de interface para dispositivos móveis; a penúltima e quarta 

seção discorre sobre a motivação em ambientes organizacionais; por fim, a seção 2.5 refere-se 

ao uso da gamificação. 

2.1  DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO 

Design Centrado no Usuário (DCU) representa técnicas, processos, métodos e 

procedimentos para a concepção de produtos e sistemas. Contudo, sua característica principal 

se encontra em seu princípio, no qual insere o usuário no centro do processo de 

desenvolvimento. Ou seja, funciona de fora para dentro, o desenvolvimento começa focado nos 

usuários finais, levando em conta as suas necessidades e habilidades, e segue até a eventual 

implementação do produto, ajudando os designers a mudarem a maneira de vê-lo e projetá-lo. 

O DCU, como processo de design, é uma abordagem que procura dar suporte à forma como os 

usuários-alvo realmente trabalham, ao invés de forçar os usuários a mudar o que fazem para 

usar algo (RUBIN, 2008, p. 12). 

Segundo Gulliksen (2003, p. 1), o termo DCU foi originalmente evidenciado por 

Norman e Draper (1986), que enfatizaram a importância de compreender as necessidades e os 

anseios dos usuários, mas sem necessariamente envolvê-los ativamente no processo de 

desenvolvimento. Contudo, foram Gould e Lewis (1985, apud RUBIN, 2008, p. 13-14) que 

estabeleceram, até hoje conhecidos, os princípios básicos para o DCU, a saber: 

 Foco no usuário e em suas tarefas desde o início do projeto: além da 

identificação e categorização dos usuários, deve-se manter o contato direto entre 

estes usuários e a equipe do projeto ao longo do ciclo de vida de 

desenvolvimento. Contudo, é necessário que a equipe apresente um grau de 

treinamento para o gerenciamento dessas interações; 

 Avaliação empírica e medição da usabilidade do produto: medição da 

facilidade de aprendizagem e de uso desde o princípio do projeto, por meio do 

desenvolvimento e teste de protótipos com usuários reais; 
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 Design iterativo: teste e validação dos modelos conceituais do produto em cada 

ciclo de iteração, ou seja, o produto é modelado durante todo seu ciclo de 

desenvolvimento, levando em conta a repetição do processo de criação, teste e 

modificação, até chegar a um resultado satisfatório. 

A norma ISO 9241 (2011), que substituiu a norma ISO 13407 (1999), estabelece uma 

relação do DCU com a ergonomia e a usabilidade, a qual trata do Projeto Centrado no Ser 

Humano e o define da seguinte forma:  

O Projeto Centrado no Ser Humano é uma abordagem para o desenvolvimento 
de sistemas interativos que objetiva tornar os sistemas utilizáveis e úteis, 
dando ênfase aos usuários, suas necessidades e exigências, pela aplicação de 
conhecimentos e técnicas de usabilidade e fatores humanos/ergonomia. Esta 
abordagem aumenta a eficácia e a eficiência, aprimora o bem-estar do ser 
humano, a satisfação do usuário, a acessibilidade e a sustentabilidade; e 
neutraliza possíveis efeitos adversos do seu uso na saúde, na segurança e no 
desempenho. (ISO 9241-210, 2011, p. 7) 

De forma mais sintética, a Associação de Profissionais de Experiência do Usuário (User 

Experience Professionals' Association - UXPA), descreve, em seu glossário, o DCU como 

sendo: “Uma abordagem ou filosofia que enfatiza o envolvimento inicial e contínuo dos 

usuários no processo de design e avaliação. ” (UXPA, 2015) 

Conforme Lowdermilk (2013, p. 25), o design centrado no usuário surgiu da área de 

Interação Humano-Computador (IHC), subconjunto da usabilidade que foca nas interações 

humanas com sistemas computacionais, e visa garantir produtos que atendam às necessidades 

dos usuários, baseando-se em dados para fundamentar as decisões de design, promovendo 

economia de tempo, considerando a prevenção de erros, e usando soluções tecnológicas 

adequadas. Um dos focos do DCU é a experiência do usuário (UX, ou User Experience), que 

inclui toda a sua experiência com o produto, considerando reações físicas e emocionais. 

Lowdermilk (2013, p. 28) ressalta que o foco no usuário não é apenas um debate sobre 

o ponto de vista estético, mas, sim, permite-nos analisar também o quanto um produto é 

eficiente para alcançar o propósito para o qual foi idealizado. O autor afirma também que 

mesmo sendo uma tarefa árdua trabalhar com usuários, eles representam uma peça valiosa para 

a criação de aplicativos de software bem-sucedidos. 

De acordo com o relatório divulgado pelo Standish Group (InfoQ, 2015), apenas 29% 

dos projetos de desenvolvimento de software são bem-sucedidos, ou seja, entregues dentro do 
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prazo, respeitando o orçamento e com resultado satisfatório. O relatório aponta também que o 

envolvimento do usuário no processo de tomada de decisão e na coleta de informações do 

projeto está entre os quatro principais fatores que influenciam no sucesso de um projeto. Isso 

também inclui feedback de usuários, revisão de requisitos, pesquisa básica, prototipagem e 

outras ferramentas de construção de consenso. 

Fonseca, Campos e Gonçalves (2012, p. 61-62) resumem as atividades fundamentais do 

DCU em um ciclo de quatro etapas, que se repetem até chegar na solução desejada: 

 Identificar necessidades dos usuários: estabelecer requisitos, conhecer quem 

são os usuários e quais funcionalidades melhor se encaixam nas necessidades 

reais destes; 

 Conceber uma solução: alternativas de design por meio do desenvolvimento de 

bons modelos conceituais; 

 Prototipar a solução: desenvolvimento de situações de testes realistas, por meio 

de protótipos, para a identificação de eventuais problemas; 

 Avaliar as ideias e protótipos: utilização de critérios e métricas de usabilidade 

para a avaliação das ideias e protótipos que desenvolvidos. 

O DCU contempla uma variedade de abordagens, que podem ser aplicadas em diferentes 

pontos do ciclo de vida do desenvolvimento do produto (RUBIN, 2008). Entre elas está o design 

participativo, apresentado a seguir na Seção 2.2. 

2.2 DESIGN PARTICIPATIVO 

 Rocha e Baranauskas (2003) caracterizam o Design Participativo (DP) pela participação 

do usuário final durante todo ciclo de vida de desenvolvimento do produto. Contudo, estes 

usuários são mais que fontes de informação ou observação. Eles contribuem de forma efetiva 

em todas as fases de design e desenvolvimento com suas perspectivas e necessidades. Desse 

modo, a participação do usuário vai além dos testes de protótipos ou avaliação, e sim acontece 

ao longo do processo como todo. 

 De acordo com Santa Rosa e Moraes (2012, p. 17), a abordagem do DP, cujos usuários 

exercem o papel de coprojetistas, tendo um grande envolvimento no projeto, propicia vantagens 

como a melhoria da qualidade do sistema, evita o desenvolvimento de funcionalidades que 

possam ser inúteis, custo/benefício elevado, o aumento no nível de aceitação e a maior 

efetividade no uso do sistema. 
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 Preece, Rogers e Sharp (2013, p 424) afirmam que o envolvimento dos usuários nas 

decisões de design não é simples. Quando os usuários e os desenvolvedores são convidados a 

trabalharem juntos na construção de uma especificação de um sistema, as diferenças culturais 

se tornam um fator grave. Contudo, a simulação de situações de trabalho pode ajudar na 

comunicação do usuário e na compreensão dos desenvolvedores. 

 Santa Rosa e Moraes (2012, p. 17-18), apontam que uma das principais diferenças entre 

o DP e o DCU, encontra-se no nível de envolvimento dos usuários, que ultrapassa ao dos testes 

de escolha visual ou da medição do grau de satisfação, aceitação ou facilidade de uso. Os 

usuários participam do projeto como fossem parte da própria equipe de design.  

Segundo Muller et al. (1997 apud SANTA ROSA e MORAES, 2012, p. 20), em 

sistemas interativos, o design participativo faz-se com o envolvimento dos usuários finais em 

todo o ciclo de vida do sistema, contribuindo, por exemplo, com as visões de negócio e com o 

apontamento das necessidades encontradas em seu dia a dia.  

Santa Rosa e Moraes (2012, p. 18) destacam que, para o ergodesign participativo de 

interfaces de um sistema, o ideal é que a equipe seja influenciada ao uso dos princípios do DP 

por um conjunto de aspectos motivacionais, dentre eles: 

a) Político e sociológico: o usuário influencia nas decisões que os afetam em seu 

local de trabalho e nas atividades exercidas, além da melhoria da qualidade de 

vida.  

b) Geográfica e contextual: diferentes visões e culturas entre os usuários e os 

designers; 

c) Pragmático: aumento da qualidade de aceitação, frequência de uso e 

desempenho do sistema, por meio da realização de tarefas de forma mais eficaz, 

eficiente e satisfatória. 

Para o presente trabalho foram observadas essas motivações quanto a necessidade de 

identificar, conhecer e, posteriormente, avaliar as atividades realizadas na SINFO, para 

diferentes equipes e visando melhorias nesses processos de trabalho. 

O método de DP possibilita um maior comprometimento do usuário com o software ou 

com a ferramenta a ser desenvolvida, além de aproximá-lo à equipe de desenvolvimento, o que 

leva ao levantamento das necessidades e dos requisitos funcionais mais detalhados no início do 
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projeto e reduz os erros de interpretação e entendimento dos desenvolvedores (SANTA ROSA 

e MORAES, 2012, p. 20).  

Segundo Shneiderman (1998, apud SANTA ROSA e MORAES, 2012, p. 41), o design 

participativo contempla uma variedade de técnicas e instrumentos que propõem o engajamento 

dos participantes num projeto. Entre elas estão entrevistas, prototipagens, observações, 

desenhos, cenários, entres outras. 

No Capítulo 3 são apresentadas as técnicas e os instrumentos utilizados neste trabalho 

como meios para o desenvolvimento do projeto de interfaces para o aplicativo proposto. 

2.3 PROJETO DE INTERFACES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 Nudelman (2013, p. 59), descreve, em um estudo de caso, como aplicar o Design 

Centrado no Usuário ao projeto de interfaces para dispositivos móveis. Para isso, ele define os 

seguintes passos: 

1. Escopo, Conceito e Planejamento: antes de propor qualquer solução de design, 

deve-se responder inicialmente quatro questões: onde o produto será usado; 

quem irá usá-lo; como será usado; e qual o custo financeiro e de tempo que se 

planeja gastar com o design e desenvolvimento; 

2. Oficina de Design: fase na qual são desenvolvidos os cenários de casos de uso 

que ajudam a compreender quais peças estão faltando na estrutura obtida no 

primeiro passo; 

3. Wireframes e Método RITE com notas adesivas: ao invés de produzir 

wireframes de alta fidelidade, deve-se, com o uso de notas adesivas, trabalhar 

com wireframes mais simples utilizando o método RITE (Rapid Iterative Testing 

and Evaluation), que torna os testes e validações mais rápidas e dinâmicas; 

4. Design Visual: uso de designers visuais e gerenciadores de conteúdo para dar a 

“cara” final ao produto. 

Segundo Hoober e Berkman (2012, p. 3), os usuários de dispositivos móveis possuem 

tarefas e objetivos específicos, os quais exigem que a informação seja rapidamente localizada 

e efetivamente organizada. Eles destacam que os layouts de telas dos dispositivos móveis 

devem refletir os modelos mentais e esquemas entendidos pelos usuários e que, uma vez 

ignorados, pode tornar a experiência de uso frustrante, provocar erros ou até mesmo fazer que 
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o usuário desista de usá-lo. Os autores recomendam ainda algumas diretrizes para a construção 

desses layouts: 

 Evitar o uso de banners, barras, imagens e gráficos que ocupam espaço sem 

qualquer uso específico; 

 Hierarquia de importância dos elementos de acordo com a sequência Posição → 

Tamanho → Forma → Contraste → Cor → Tipo. Ou seja, quanto maiores, mais 

altos, mais brilhantes, etc., mais importantes são; 

 Considerar as leis Gestalt de fechamento, continuidade, figura-fundo, 

proximidade, tamanho relativo, similitude e simetria; 

 Use elementos de navegação consistentes e simples; 

 Uso de Wayfinding1 voltado para dispositivos móveis, tais como números de 

página, títulos, cabeçalhos e rodapés, guias etc; 

 Uso de quebra de texto para restringir o comprimento da linha, o qual pode 

dificultar a leitura; 

 Uso consistente e apropriado de título para a descrição de páginas, elementos 

dentro de uma página ou seções de conteúdo; 

 Padrão de alinhamento de texto à esquerda;  

 Tente usar informações com marcadores em vez de uma tabela. 

Para Maeda (2007, apud MANZOTTI, 2013), o uso de elementos já conhecidos do 

usuário, é um recurso importante para um bom design visual, uma vez que causa a sensação de 

familiaridade. Tal prática pode ser realizada com o uso de padrões de projetos. 

Seguindo a abordagem descrita por Nudelman, no primeiro passo foram definidos que 

o produto será usado pelos colaboradores da SINFO, em suas atividades diárias, sem custo 

financeiro e com um tempo de planejamento e desenvolvimento de 12 meses. No passo, 

denominado, Oficina de Design, foram estabelecidas as funcionalidades para o aplicativo em 

relação aos temas de controle de produção, comunicação e qualidade de vida no trabalho. No 

terceiro passo, apesar de não ter sido usado o método RITE, inicialmente foram feitos 

wireframes de baixa fidelidade com um uso de papéis. Quanto ao design visual, para a criação 

dos protótipos finais, foram considerados: (i) as diretrizes mencionadas por Hoober e Berkman; 

                                                           
1 Conjunto de pistas constituídas por elementos visuais, auditivos, táteis, entre outros, que permitem às 

pessoas se localizarem dentro de um ambiente de maneira segura e informada. 
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(ii) os padrões de projetos de interface para dispositivos móveis (Seção 2.3.1); e (iii) aplicativos 

já existentes no mercado (Seção 4.5). 

2.3.1 Padrões de Projeto de Interfaces para Dispositivos Móveis 

 Bank e Zuberi (2014), definem, de modo geral, padrões de projeto de interface como 

sendo soluções reutilizáveis, ou seja, usadas com frequência, para um problema comum, que 

você pode encontrar todos os dias. Um modelo no qual designers e desenvolvedores podem 

usar para resolver problemas comuns ao projetar um aplicativo ou sistema móvel. Neil (2014), 

identificou e categorizou alguns padrões de projetos. A seguir são descritos alguns desses 

padrões usados para o projeto do aplicativo proposto, no que diz respeito à organização de sua 

estrutura (Tabelas 1 a 4). 

Tabela 1 - Padrões de Projeto de Navegação. 

Padrões de Navegação 

Springboard ou 

Launchpad 

É uma landing screen, ou seja, tela pela qual o usuário ingressa 

(aterrissa) em sua aplicação e apresenta opções que servem 

como pontos de acesso para as suas várias funcionalidades. 

Normalmente, seu layout é organizado por grades (2x2, 2x3, 

3x3e etc.), na qual cada célula da grade é uma opção. Tem 

como vantagem a quantidade de opções que podem ser 

dispostas numa única tela. Já sua principal desvantagem está 

em deixar todas as opções no mesmo nível de importância e de 

hierarquia. Contudo, essa desvantagem pode ser amenizada 

aplicando diferente formas e tamanhos para os itens que 

representam as opções. 

Cartões 

São elementos cuja navegação baseia-se no visual e em ações 

que se assemelham às de um baralho de cartas, tais como 

empilhar, baralhar, descartar, deslizar, virar, lançar, entre 

outras. É executada por meio da interação do usuário com o uso 

de gestos. 

Painel de Controle 

(Dashboard) 

É a apresentação visual das informações importantes como 

métricas-chaves e dados de negócio, consolidadas e ajustadas 

em uma tela para fácil acompanhamento. Deve-se realizar 
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pesquisas para determinar quais métricas ou dados chaves 

devem ser mostradas para evitar o sobrecarga. 

Galeria 

Exibição de conteúdo de notícias, receitas ou fotos, organizado 

em uma grade, um carrossel ou uma apresentação de slides. 

Funciona melhor para exibir conteúdos visuais e de 

atualizações, nos quais nenhuma hierarquia está implícita. 

Abas 

Usado para a navegação nas principais categorias da aplicação. 

Indica claramente onde o usuário está, diferenciando 

visualmente a aba selecionada das outras. 

Gaveta Lateral 

Menu lateral revelado após gesto ou toque. A gaveta lateral 

pode ser versátil, mas tem que ter cuidado para não a 

sobrecarregar com muitos recursos. Deve mostrar as principais 

opções de navegação em primeiro lugar. 

Deslizamento de Página 

Usado para navegar rapidamente pelo conteúdo usando o gesto 

de deslizar, em vez de depender de outros componentes como 

botões ou abas. 

Fonte: Autoria própria (2016, adaptado de NIEL, 2014, p. 7-53). 

A Figura 1 mostra exemplos dos padrões de navegação Springboard (a), Cartões (b), 

Galeria (c), Abas (d) e Gaveta Lateral (e). 

Figura 1 - Exemplos de padrões de projeto de navegação: Springboard (a), Cartões (b), Galeria (c), Abas (d) e 

Gaveta Lateral (e). 

 

Fonte: https://play.google.com/store. 
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Tabela 2 - Padrões de Projeto de Formulários. 

Padrões de Formulários 

Acesso (Sign In) 

Os formulários de acesso devem exigir um número mínimo de 

entradas: nome de usuário, senha, botão de comando, senha de 

ajuda e uma opção para registrar. Use elementos simples para 

tornar mais fácil para os usuários. 

Registro (Registration) 

Os formulários de registro devem ter um número mínimo de 

entradas. Use, por exemplo, a opção Ocultar/Mostrar no campo 

de senha, o que torna a entrada de senha redundante 

desnecessária, ou, em vez de pedir o e-mail duas vezes, solicite 

que os usuários o verifiquem. 

Multipasso (Multi-Step) 

Processos de registro em vários passos. Mostre aos usuários 

onde eles estão e para onde podem ir. Exiba a etapa atual e o 

número total de etapas na barra de título ou rodapé. Elimine 

campos desnecessários e minimize o número de páginas e 

etapas. 

Fonte: Autoria própria (2016, adaptado de NIEL, 2014, p. 55-89). 

A Figura 2 exibe os padrões de formulário: Acesso (a) e Registro (b). 

Figura 2 - Exemplos de padrões de projeto de formulário: Acesso (a) e Registro (b). 

 

Fonte: https://play.google.com/store. 
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Tabela 3 - Padrões de Projeto de Tabelas. 

Padrões de Tabelas 

Tabela sem Cabeçalho 

É caracterizada por linhas espessas, exibindo múltiplos dados 

para um objeto e sem rótulos de coluna. É uma prática comum 

ter um identificador de linha se destaque, como com ícones ou 

uma fonte maior e mais escura. Use uma fonte menor e/ou mais 

leve para detalhes menos importantes. São ideais para exibir 

coleções de itens e resultados de pesquisa. Os elementos de 

design visual de alinhamento, fonte e cor são extremamente 

importantes. 

Visão Geral de Dados 

Apresenta um resumo do conteúdo de uma tabela exibido acima 

das linhas de dados. Esse é um padrão comum em aplicativos 

financeiros, mas é útil em qualquer aplicativo em que o usuário 

deseje ver totais ou tendências ao longo do tempo. A visão geral 

pode ser texto, mas é na maioria das vezes um gráfico. 

Fonte: Autoria própria (2016, adaptado de NIEL, 2014, p. 99-107). 

A Figura 3 demonstra os padrões de tabela: Tabela sem Cabeçalho (a) e Visão Geral de 

Dados (b). 

Figura 3 - Exemplos de padrões de projeto de tabela: Tabela sem Cabeçalho (a) e Visão Geral de Dados (b). 

  

Fonte: https://play.google.com/store. 
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Tabela 4 - Padrões de Projeto Sociais. 

Padrões Sociais 

Seguir 

Opção de conexão social um-para-um, inseridos em pontos-

chave no fluxo de navegação para aumentar o engajamento do 

usuário.  

Perfil 

São um dos elementos-chave de todas as redes sociais. As 

melhores páginas de perfil apresentam a pessoa com uma foto, 

uma biografia curta e listas de interesses. Eles incluem um feed 

de atividade ou outro indicador do nível de engajamento do 

perfil, mostram o alcance dessa pessoa e oferecem uma maneira 

de segui-la, adicionar ou conectar-se de outra forma com ela. O 

projeto deve exibir no mínimo informações suficientes para que 

as pessoas se conectem e construa relacionamentos dentro da 

rede. 

Grupos 

Alguns grupos estão implícitos nas redes sociais, enquanto 

outros precisam ser criados pelos usuários. Comece com um 

nome de grupo e use a pesquisa dinâmica para começar a 

adicionar contatos. Uma vez adicionado ao grupo, um convite 

será enviado aos membros que você selecionou. Se a sua rede 

depende da criação explícita do grupo, torne o fluxo fácil e 

integre o convite no aplicativo. 

Gamificação 

Com a gamificação é fundamental atender às expectativas dos 

usuários em termos de interconectividade e sincronização entre 

dispositivos. Entre os motivadores em aplicativos gamificados 

incluem classificações e pontos. Compreenda os princípios da 

gamificação e mudança de comportamento antes de tentar esses 

padrões. Mantenha-o simples e divertido, e não force 

gamificação em situações em que o recurso não for apropriado. 

Fonte: Autoria própria (2016, adaptado de NIEL, 2014, p. 270-282). 

A Figura 4 apresenta os padrões sociais: Seguir (a) e Perfil (b). 
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Figura 4 - Exemplos de padrões de projeto social: Seguir (a) e Perfil (b). 

 
Fonte: https://play.google.com/store. 

 

2.3.2 Google Material Design 

O Material Design é um padrão de interface criado com o objetivo de trazer uma 

experiência unificada aos usuários quanto aos aspectos visuais e funcionais em diversos tipos 

de plataformas (como aplicativos Android e páginas de internet) e tamanhos de dispositivos 

(GOOGLE, 2017). Por meio de uma linguagem visual, ele tenta sintetizar os princípios 

presentes nos padrões de projetos de interface, como os descritos na Seção 2.3.1. A figura 5 

mostra um aplicativo na plataforma Android com o padrão de navegação Gaveta Lateral. 
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Figura 5 - Exemplo do uso do Material Design em um aplicativo Android. 

 

Fonte: https://material.io/guidelines/components/subheaders.html#subheaders-menu-subheaders. 

 

O Material Design surgiu em 2014 na conferência do Google I/O (MEW, 2015, p 1). 

Além do uso dos padrões de projetos, Google (2017) define alguns princípios de interface para 

o Material Design: 

 A interface baseia-se na metáfora de papel e tinta, usando-se de atributos táteis 

familiares aos usuários, ajudando-os a entender de forma mais eficiente seus 

affordances e também fazendo o uso de uma iluminação realista, como na 

divisão de espaço e indicação das partes móveis; 

 Uso de elementos gráficos fundamentais como tipográfica, grades, espaço, 

escala, cor e o uso de imagens, para a orientação, tratamentos visuais e criação 

de uma hierarquia; 

 Toda a ação ocorre em um único ambiente. Os elementos gráficos são 

apresentados ao usuário sem quebrar a continuidade da experiência, mesmo 

quando eles se transformam e reorganizar. 

Conforme Android Developers (2017), a plataforma Android fornece alguns recursos 

visuais para a criação de aplicativos com o Material Design, dentre eles: 
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 Possibilidade da definição de paletas de cores e animações padrões para 

feedback de toques e transações de atividades; 

 Componentes de interface para listas e cartões; 

 Sombra nos componentes gráficos, permitindo a sobreposição e elevação desses 

componentes. 

De acordo com Google (2017), esses recursos podem tornar a experiência da plataforma 

Android mais agradável, orgânica e leve para os usuários. Dessa forma, é importante para 

aplicação no aplicativo proposto, uma vez que, traz tais características fundamentais para sua 

melhoria de uso. 

2.4. MOTIVAÇÃO EM AMBIENTES ORGANIZACIONAIS 

 Segundo Gomes e Quelhas (2003), o sucesso de uma organização está relacionado 

diretamente com a motivação de funcionários em seu ambiente organizacional. E, dessa forma, 

caso esta problemática não seja tratada no contexto adequado, pode pôr a perder qualquer 

investimento em tecnologia, conquista de novos clientes ou outras aplicações de negócio. 

 Ainda de acordo com Gomes e Quelhas (2003), o nível satisfatório de motivação e de 

desempenhos de funcionários de uma empresa são consequências dos comportamentos e 

atitudes do sistema administrativo da organização, que pode ser medido, em primeiro caso, pela 

conversa direta com os próprios empregados, a fim de descobrir os anseios e os possíveis 

motivos de insatisfação. 

 Caudron (1997, apud MARTINS, 2009), após levantamento junto a especialistas, 

teóricos, autores e outros profissionais relacionados à motivação, propôs uma lista dos fatores, 

a ser aplicadas em ambientes organizacionais, para a motivação de funcionários, dos quais 

pode-se destacar: 

 Fornecer aos empregados as informações necessárias para a realização de um 

bom trabalho; 

 Dar feedback regular aos funcionários; 

 Solicitar ideias aos funcionários e envolvê-los em decisões sobre suas funções; 

 Criar canais de comunicação fáceis de usar; 

 Aprender com os próprios funcionários sobre aquilo que os motiva; 

 Conhecer quais atividades desenvolvidas pelos funcionários quando dispõem de 

algum tempo livre; 
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 Cumprimentar pessoalmente o funcionário por um trabalho bem-feito; 

 Enviar uma mensagem escrita ao funcionário, elogiando seu desempenho; 

 Reconhecer publicamente um trabalho bem-feito; 

 Promover reuniões destinadas a comemorar o sucesso da equipe; 

 Dar ao empregado uma tarefa interessante para ser executada; 

 Verificar se o empregado dispõe das ferramentas para realizar o melhor trabalho; 

 Reconhecer as necessidades pessoais dos funcionários; 

 Utilizar o desempenho como base para a promoção; 

 Adotar uma política abrangente de promoção dos funcionários; 

 Enfatizar o compromisso da empresa com a manutenção do emprego a longo 

prazo; 

 Estimular o sentido de comunidade; 

 Remunerar as pessoas de forma competitiva, em função do que elas valem; 

 Dar aos funcionários uma razão financeira que ele busque a excelência, como 

participação nos lucros. 

 Segundo Maslow (1943, p. 372-382), as necessidades humanas podem ser organizadas 

e dispostas em níveis dentro de uma hierarquia de importância e de influência. De acordo com 

Chiavenato (2004, p. 326), tais necessidades podem ser visualizadas como uma pirâmide 

(Figura 6), cuja base apresenta as necessidades humanas fisiológicas e no topo as necessidades 

humanas de autorrealização.  

Figura 6 - A hierarquia das necessidades, segundo Maslow. 

 
Fonte: Chiavenato, 2004, p 331. 
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 Chiavenato (2004, p. 332), relaciona a hierarquia das necessidades humanas de Maslow 

com os meios de satisfação de indivíduos no ambiente de trabalho e alguns os fatores 

destacados, para cada nível, foram: 

a) Necessidades fisiológicas: (i) intervalos de descanso; (ii) conforto físico; e (iii) 

horário de trabalho razoável; 

b) Necessidades de segurança: (i) condições seguras de trabalho; (ii) remuneração 

e benefícios; estabilidade no emprego; 

c) Necessidades sociais: (i) amizade dos colegas; (ii) interação com clientes; e (iii) 

gerente amigável; 

d) Necessidades de estima: (i) responsabilidade por resultados; (ii) orgulho e 

reconhecimento; e (iii) promoções; 

e) Necessidades de autorrealização: (i) trabalho criativo e desafiante; (ii) 

diversidade e autonomia; e (iii) participação nas decisões. 

 Chiavenato concentra-se em mostrar fatores que focam na importância da produção, ou 

seja, na organização racional do trabalho, deixando de lado outras necessidades mais humanas, 

como alimentação, qualidade de vida etc. Para sistemas, os fatores podem estar relacionados, 

por exemplo, com a satisfação em ter seu código fonte organizado e saber onde recuperá-lo 

(segurança), ver seu sistema como meio eficiente de ajuda aos usuários na realização de 

atividades (social) e ter seu setor ser reconhecido pelo sistema feito (estima). 

Contudo, embora as teorias que empregam a hierarquia de necessidade de Maslow sejam 

úteis para explicar a dinâmica da motivação, algumas análises preliminares podem ser feitas 

antes de segui-las, como, por exemplo, se a autorrealização, presente no último nível, possa 

estar presente em níveis mais baixos da escala hierárquica de Maslow. 

Para este trabalho, os fatores apontados por Caudron e Chiavenato serviram de base para 

a definição dos temas tratados durante as entrevistas, questionários e brainstorming. 

2.5. GAMIFICAÇÃO 

Conforme Vianna et al. (2013, p. 13), a gamificação (do original em inglês gamification) 

é o uso mecanismos de jogos com o objetivo de promover soluções para problemas práticos ou 

engajamentos entre um público específico. Os autores destacam que esses conjuntos de técnicas 

tem sido introduzido cada vez mais no contexto de ambientes organizacionais, sobretudo na 

mudança de comportamento e em tornar mais agradáveis tarefas repetitiva do cotidiano. 
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Werbach e Hunter (2012, p. 82), definem um modelo que expõe os diferentes tipos de 

elementos de jogos e como eles podem ser aplicados em diferentes formas e para diferentes 

objetivos. Esses elementos são usados no contexto da gamificação. Contudo, é ressaltado que 

o modelo não cobre todos os elementos possíveis, mas mostra os mais comuns. A Figura 7 

mostra a pirâmide de elementos que ilustra esse modelo. 

Figura 7 - A Hierarquia de elementos de jogos, segundo Werbach e Hunter. 

  

Fonte: Werbach e Hunter, 2012, p. 82. 

No primeiro nível encontram-se as dinâmicas. Elas apresentam os aspectos relacionados 

à experiência do jogador em um sistema gamificado, entre eles temos: 

 Emoções: felicidade, curiosidade, frustração, competitividade etc; 

 Progressão: evolução do jogador; 

 Relacionamentos: altruísmo, interações com outros jogadores; 

 Restrições: limitações a liberdade dos jogadores ou desafios forçados; 

 Narrativas: pode ser explícita por meio da linha histórica do jogo ou implícita 

ao colocar um trabalho de criação de uma narrativa. 

No nível seguinte, temos as mecânicas dos jogos. São elas que promovem as ações, que 

movimentam um sistema gamificado, como por exemplo (ALVES, 2014, não paginado): 

 Desafios: os objetivos que são propostos para os jogadores alcançarem durante 

o jogo; 

 Sorte: elemento que dar ao jogador a sensação que há alguma aleatoriedade ou 

sorte envolvida; 

 Cooperação e competição: promovem no jogador o desejo de estar com outras 

pessoas engajados em uma mesma atividade; 
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 Feedback: faz com que o jogador consiga acompanhar o seu desempenho; 

 Aquisição de recursos: recursos que o jogador pode adquirir ao longo do jogo 

para que consiga algo maior; 

 Recompensas: benefícios conquistados pelo jogador; 

 Transações: transações de compra, venda ou troca; 

 Turnos: jogadas alternadas entre um jogador e outro; 

 Estados de vitória: diversas formas de representa que um jogador ou um time 

é vitorioso. 

Na base da pirâmide estão os componentes do jogo. São aplicações específicas 

visualizadas e utilizadas na interface do jogo (ALVES, 2014, não paginado): 

 Realizações: mecanismo de recompensar o jogador por cumprir um desafio; 

 Avatares: representação visual do personagem ou papel do jogador no sistema 

gamificado; 

 Badges: representações visuais das realizações ou resultados alcançados; 

 Boss Fights: desafio de nível mais elevado que serve para a passagem de fases 

ou níveis; 

 Coleções: coletar e colecionar coisas ao longo do tempo no sistema gamificado; 

 Combate: luta que deve ser travada; 

 Desbloqueio de conteúdo: acesso a um conteúdo do sistema gamificado 

mediante a alguma ação; 

 Doar: altruísmo ou realizar doações; 

 Placar: permite que um jogador saiba sua posição em relação aos demais 

jogadores; 

 Níveis: são graus diferentes de dificuldade que são apresentados ao jogador ao 

decorrer do sistema gamificado; 

 Pontos: contagem dos pontos acumulados ao decorrer do sistema gamificado; 

 Investigação ou exploração: alcance de resultados implícitos no sistema 

gamificado, investigar para alcançar um resultado; 

 Gráfico social: fazer com que o sistema gamificado seja uma extensão do seu 

currículo social; 
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 Bens virtuais: itens virtuais pelas quais os jogadores estão dispostos a pagar 

com moeda virtual ou real. 

Segundo Vianna et al. (2013, p. 28-29), existem quatro características na mecânica dos 

jogos que são essenciais ao se desenvolver um artefato com base na gamificação:  

1. A meta do jogo: é o motivo para a realização daquela atividade pelo indivíduo;  

2. As regras: têm função de determinar a forma como o indivíduo deve se 

comportar e agir para cumprir os desafios do ambiente gamificado; 

3. O sistema de feedbacks: no qual o jogador se orienta sobre sua posição; 

4. A participação voluntária: estabelece que só haja a real interação entre sujeito 

e jogo quando o primeiro está disposto a se relacionar com os elementos do 

segundo. 

De acordo com Werbach e Hunter (2012, p. 86), a gamificação é melhor implementada 

quando segue uma lista de seis passos: 

1. Definir os objetivos de negócio: os objetivos esperados para o projeto de 

gamificação; 

2. Delinear o comportamento alvo: conhecer o comportamento desejado dos 

usuários e como medi-lo; 

3. Descrever os jogadores: conhecer o público-alvo e como suas características 

pode influenciar no projeto; 

4. Desenvolver ciclos de atividades: por meio de ações do usuário e o feedback 

respectivo (ciclo de engajamento) e de mudanças de experiência que um jogador 

deve possuir conforme avança no jogo (degraus de progressão); 

5. Verificar o “fator diversão”: a diversão é um fator importante para o 

engajamento dos usuários, o qual pode ser medido pela participação voluntárias 

destes; 

6. Implantar as ferramentas adequadas: definição dos elementos de jogos que 

farão parte do projeto. 

Alves (2014, não paginado) acredita que a motivação, por seu caráter impulsivo, seja 

uma das maiores responsáveis pelo interesse crescente pela gamificação. E destaca dois tipos 

de motivação. Quando é interna, o indivíduo se motiva por suas próprias razões, independente 
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de um estímulo externo, esta também recebe o nome de motivação intrínseca. Já quando o 

indivíduo é movido por um fator externo, ela recebe o nome de motivação extrínseca. 

Cook (2013) identifica, em seu artigo, cinco razões pelas quais a gamificação e seu 

potencial para fortalecer o negócio de uma empresa, não podem ignorados. São elas: 

1. Permite que seus funcionários meçam ativamente seu desempenho; 

2. Melhora o conhecimento; 

3. Melhora a sensação de conquistas para todos os membros; 

4. Cria níveis inigualáveis de envolvimento; 

5. Reforça aprendizagem e desenvolvimento.  

Para Narayanan (2014, p. 53), a aplicação da gamificação no contexto organizacional 

pode ser feita pela adoção de ações pelas seguintes fases: 

1. Estratégia: definir objetivos, identificar público-alvo, entender o comportamento do 

público-alvo e validar do contexto a ser gamificado; 

2. Design: pesquisar, idealizar, prototipar e testar; 

3. Implementação: escolher plataforma, definir roteiro para implantação do piloto, 

construir sistema e medir e acompanhar resultados; 

4. Sustentação: dimensionar piloto para o lançamento completo, sustentar resultados, 

desenvolver estratégias de adoção e semear a cultura. 

As etapas descritas por Werbach e Hunter para a implementação de um sistema 

gamificado e as ações apontadas por Narayanan para a gamificação em ambiente 

organizacional, se mostraram importantes para o projeto e, dessa forma, serviram como suporte 

tanto para aplicação nos métodos utilizados (Capítulo 3) quanto para o aplicativo proposto. 
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3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Esta dissertação é uma pesquisa científica de natureza aplicada, com abordagens tanto 

quantitativa quanto qualitativas, utilizando-se de pesquisas descritivas e procedimentos 

técnicos de pesquisa-ação e bibliográfica. 

 Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 35), uma pesquisa científica aplicada tem como 

objetivo gerar um conhecimento, orientado à solução de problemas específicos, para uma 

aplicação prática. Os autores destacam também que na abordagem de pesquisa qualitativa se 

investiga a compreensão de um determinado grupo de pessoas, sem que haja a preocupação 

com a representatividade numérica. Fonseca (2002, apud GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 

33), descreve que, diferente da pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa tem como resultado 

dados quantificados e é centrada na objetividade.  

Uma pesquisa descritiva tem como objetivo investigar informações sobre o que deseja 

pesquisar, descrevendo características de determinadas populações ou fenômenos 

(GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 35). De acordo com Fonseca (2002, apud GERHARDT 

e SILVEIRA, 2009, p. 37 e 40), uma pesquisa bibliográfica é realizada por meio do 

levantamento de referências teóricas já realizadas e publicadas, como livros, sítios web e 

artigos, já a pesquisa-ação se caracteriza por uma metodologia sistemática, ou seja, uma 

organização de métodos, que transforma as realidades observadas, a partir da compreensão e 

conhecimento de uma ação envolvida na pesquisa. 

Na primeira etapa do trabalho, foi feito uma revisão bibliográfica com o objetivo de 

compreender as questões relacionadas ao tema da pesquisa. Desse modo, foram realizadas 

pesquisas em livros, artigos e dissertações nas áreas de design centrado no usuário, design 

participativo, design de interfaces para dispositivos móveis, motivação organizacional e 

gamificação.  

Estabelecido o referencial teórico, seguiu-se para o planejamento e execução dos 

métodos e instrumentos, definidos a partir da abordagem de DCU e do design participativo, 

adequados para cada uma das etapas de desenvolvimento (Seções 2.1 e 2.2): 

 Identificação de necessidades dos usuários: uso das técnicas de entrevista e 

questionário; 

 Concepção de uma solução: prática de cardsorting e brainstorming, definição 

do modelo conceitual e verificação de aplicativos semelhantes; 
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 Prototipação da solução: criação de protótipos de baixa fidelidade; 

 Avaliação das ideias e protótipos: avaliação cooperativa. 

Este capítulo descreve o conjunto de métodos e instrumentos aplicados à pesquisa, bem 

como a participação dos usuários, para o projeto de interface para o aplicativo proposto. 

3.1 ENTREVISTA 

 De acordo com Fonseca, Campos e Gonçalves (2012), a entrevista é uma técnica de 

registro de dados, no qual acontece um fórum que tem como propósito discutir um determinado 

assunto definido e que requer a participação de usuários. 

 Fontana e Frey (1994, apud PREECE, ROGERS e SHARP, 2013, p 228) classificam as 

entrevistas em quatro tipos principais: 

a) Aberta ou não estruturada: são exploratórias, cuja conversa é em torno de um 

item específico. As perguntas são abertas, ou seja, são feitas pelo entrevistador 

sem restrições sobre o formato ou sobre o conteúdo das respostas. Assim, são 

usadas quando se deseja explorar a variedade de opiniões. Mesmo sendo aberta, 

recomenda-se o uso de um roteiro com os principais tópicos a serem abordados 

(PREECE, ROGERS e SHARP, 2013, p 228-229). As entrevistas não 

estruturadas são úteis quando se deseja explorar um novo assunto ou situação. 

Com elas podemos obter uma quantidade rica de informações, que permite um 

conhecimento mais aprofundado de um determinado tópico. Contudo, por 

apresentar um grande volume de dados, consomem muito tempo para ser 

analisados (FONSECA, CAMPOS e GONÇALVES, 2012, p 195); 

b) Estruturadas: o entrevistador faz uso de perguntas predefinidas, como às de um 

questionário, e devem ser curtas e claras, além de fechadas, ou seja, cada 

pergunta deve apresentar um conjunto de alternativas de respostas a serem 

escolhidas pelos usuários entrevistados (FONSECA, CAMPOS e 

GONÇALVES, 2012, p 196). São úteis quando se tem a compreensão clara dos 

objetivos da pesquisa e as perguntas, sobre cada objetivo, são identificadas. As 

perguntas devem ser as mesmas para todos os usuários (PREECE, ROGERS e 

SHARP, 2013, p 229); 

c) Semiestruturadas: conciliam características das entrevistas não estruturada e 

estruturadas, ou seja, utiliza da combinação de perguntas abertas e fechadas. O 

entrevistador deve ter um roteiro com as orientações para a entrevista. Ele 
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começar com perguntas fechadas e, a partir das respostas, interpela com 

perguntas abertas de modo a obter o máximo de informação do usuário até que 

nenhuma resposta relevante seja mais recebida (PREECE, ROGERS e SHARP, 

2013, p 229); 

d) Em grupo: discussão em grupo, constituída por usuários-alvo e mediada por um 

facilitador. Seguem um roteiro, mas são flexíveis para a exploração, durante a 

entrevista, de novos tópicos relevantes. (FONSECA, CAMPOS e 

GONÇALVES, 2012, p 197). Uma das formas de entrevista coletiva é o grupo 

de foco, a partir do qual é possível levantar questões diferentes e sensíveis, que 

de outras formas não seriam verificadas. A técnica permite o desenvolvimento 

de opiniões dentro de um contexto social, consequência da conversa com os 

outros usuários do grupo (PREECE, ROGERS e SHARP, 2013, p 232). 

Preece, Rogers e Sharp (2013, p 233), descreve que para o planejamento de uma 

entrevista, deve-se: (i) desenvolver um conjunto de perguntas ou tópicos a serem abordados; 

(ii) coletar toda a documentação a ser entregue ao entrevistado (termo de consentimento ou 

descrição do projeto, por exemplo); (iii) verificar com antecedência os equipamentos de 

gravação e como usá-los; (iv) estruturar a entrevista; e (v) organizar o tempo e o local. 

Robson (2002, apud PREECE, ROGERS e SHARP, 2013, p 236), sugere as seguintes 

sessões para a execução de uma entrevista: 

1. Introdução: o entrevistador se apresenta e informar o motivo da pesquisa, 

assegurando aos entrevistados as questões éticas e o consentimento das formas 

de registros; 

2. Aquecimento: perguntas fáceis e não intimidantes; 

3. Principal: perguntas feitas numa sequência lógica com as mais difíceis no final; 

4. Descanso: período de alívio com algumas questões fáceis;  

5. Encerramento: agradecimento do entrevistador pela participação do 

entrevistado e sinalize a finalização da entrevista, desligando os aparelhos de 

gravação ou deixando as anotações de lado. 

Para ajudar os entrevistados a compreender o contexto da pesquisa e auxiliá-los nas 

respostas às perguntas colocadas, as entrevistas podem ser realizadas com o uso de algum 

material de suporte, como protótipos ou cenários (PREECE, ROGERS e SHARP, 2013, p 237).  
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Nesse contexto, o uso dessa técnica se deu em razão de seu caráter individual, cujo foco 

é voltado diretamente à pessoa entrevistada. Ela teve como objetivo identificar e compreender 

os processos de trabalho dentro da Superintendência de Informática (SINFO) da UFRN, assim 

como, identificar as ferramentas utilizadas com seus pontos fortes e fracos, identificar as formas 

de acompanhamento de informações e conhecer as dificuldades e necessidades encontradas 

dentro do ambiente organizacional. 

 De acordo com o estudo visto na Seção 2.4, foram definidos alguns temas principais a 

serem trabalhados em um ambiente organizacional. São eles: 

a) Planejamento (Metas): definição e divulgação de metas, cronogramas e 

lançamentos das próximas mudanças; 

b) Controle de Produção (Atividades): acompanhamento de tudo que está sendo 

feito e se está sendo feito de acordo com o que foi planejado; 

c) Atendimento de Usuários: contato, suporte e acompanhamento de clientes; 

d) Comunicação: compartilhamento de informações entre todos. Processo interno 

de informação e diálogo entre a empresa e seus funcionários; 

e) Relacionamento: interação entre as pessoas. Aproximação de colegas de 

trabalho, gerentes, gestores e superiores; 

f) Reconhecimento: exaltação da produtividade e do alto desempenho dos 

funcionários. Valorização dos bons resultados obtidos; 

g) Feedback: avaliações de desempenhos dos funcionários. Fornecimento de dados 

para os funcionários sobre seus desempenhos e comportamentos dentro da 

empresa. Identificação do que pode ser aprimorado; 

h) Capacitação: investimento na qualificação e treinamento dos funcionários da 

empresa; 

i) Qualidade de vida: investimento no bem-estar dos funcionários. Promovendo 

este bem-estar em várias frentes, como nas áreas da saúde, esporte, lazer, cultura, 

combate aos stress do dia a dia e ajuda psicológica. 

A partir destes elaborou-se um roteiro virtual com os tópicos, gerais e por tema, e as 

perguntas para a realização da entrevista. Os tópicos gerais definidos foram: 

 Dados pessoais do entrevistado; 

 Informações sobre a equipe qual a sua função dentro da empresa. 

Para os tópicos por tema, foram levados em consideração: 
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 Situação atual na empresa; 

 Ferramentas utilizadas e seus pontos fortes e fracos; 

 Formas de acompanhamento; 

 Dificuldades e necessidades. 

Para a entrevista foram convocados os coordenadores das equipes existentes na SINFO 

(14 equipes)2. Uma vez que estes têm o conhecimento sobre todos os processos de trabalho de 

sua equipe. Foram realizadas entrevistas com os coordenadores das equipes do sistema 

acadêmico, sistema administrativo, sistema de recursos humanos, controle de qualidade, 

sistema orbitais, suporte ao usuário, sistema de gestão de pós-graduação e cooperação, cujos 

detalhes e resultados são apresentados na Seção 4.1. 

No intuído de deixar a entrevista menos cansativa e motivar a participação dos 

entrevistados, foi elaborado um sistema gamificado de entrevista. Os elementos de gamificação 

utilizados foram: 

a) Cartas temas (Figura 8): reúne os aspectos importantes em ambiente 

organizacional. Tem como objetivo definir o assunto a ser discutido na 

entrevista, assim como, apresentar o tema ao entrevistado. Servem para 

organizar o conteúdo da entrevista e orientar o participante durante a sessão. Foi 

desenvolvida uma carta para cada tema: 

b) Cartas presente (Figura 9): apresentam os tipos de recompensas possíveis 

durante a entrevista. Usadas como um recurso motivacional para a continuidade 

da entrevista e para o entrevistado. Foram desenvolvidas 4 cartas de pontos, que 

servem como pontuação futura no sistema proposto, e 5 cartas de chocolates, 

como recompensa material; 

c) Recompensas: premiações recebidas pelo entrevistado, durante a entrevista, a 

partir das cartas presentes ou desafios ganhos, também servem como mecanismo 

de motivação à continuidade da entrevista; 

d) Surpresa: presente na entrevista por meio do sorteio de temas, que acontece a 

partir da segunda rodada de perguntas. Usado para trazer a sensação de 

aleatoriedade e curiosidade ao participante; 

 
 

                                                           
2 Como analista de desenvolvimento da SINFO, obtive autorização e acesso direto aos colaboradores para o 
desenvolvimento das entrevistas.  
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Figura 8 - Cartas temas utilizadas durante a entrevista. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Figura 9 - Cartas presente utilizadas durante a entrevista. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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e) Desafios: disputa de recompensa realizada durante a entrevista, entre o 

entrevistado e o entrevistador. Serve como fator motivacional, trazendo a 

sensação de vitória e quebrando a monotonia de perguntas; 

f) Controle do tempo: monitoramento do tempo de entrevista para a realização 

dos desafios. 

As etapas da entrevista consistem em3: 

i. Realizar perguntas dos tópicos gerais; 

ii. Escolher tema a ser discutido na entrevista por meio das cartas temas. O 

primeiro tema sempre é de escolha do entrevistado. Os demais também são 

escolhidos pelo entrevistado, mas de forma aleatória, por meio do sorteio de 

uma carta; 

iii. Realizar perguntas dos tópicos do tema escolhido; 

iv. Ao final das perguntas de um tema, o entrevistado pode sortear uma carta 

presente, que podem conter recompensas de chocolates ou pontos para o 

entrevistado. Caso o entrevistado deseje continuar a entrevista, volta para a 

etapa ii; 

v. A cada dez minutos de entrevista, o entrevistado tem o direito de desafiar o 

entrevistador em um jogo de dados, no qual, caso ele consiga um número maior 

que os jogados pelo entrevistador, ganhar um chocolate. 

As entrevistas foram registradas em áudio e com de anotações em um notebook. A forma 

de execução escolhida for a semiestruturada, desse modo, o roteiro serviu apenas como guia 

durante a sessão. A sala utilizada foi a VC04 da SINFO, sala climatizada, com isolamento 

acústico e aparelhos de gravação. A Figura 10 mostra duas das sessões de entrevista realizadas. 

                                                           
3 Inicialmente, foram feitos testes de entrevistas para medir o tempo e o engajamentos dos participantes. A cada 
teste, novos elementos eram inseridos visando tornar a entrevista mais agradável. 
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Figura 10 - Entrevista realizada com dois dos coordenadores de equipe da SINFO. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

3.2 QUESTIONÁRIO 

Segundo Gil (1999, apud SANTA ROSA e MORAES, 2012, p 80), questionário é um 

instrumento de investigação que, por meio do uso de perguntas (abertas ou fechadas, assim 

como as entrevistas), pode ser utilizada para conhecer opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas, dados concretos, entre outros objetivos. O autor 

destaca ainda que as ordens das questões devem seguir um caminho lógico e cada pergunta se 

relaciona com a anterior. 

De acordo com Fonseca, Campos e Gonçalves (2012), existem vários tipos de perguntas, 

para as quais existe um tipo de resposta particular. Alguns dos formatos mais comuns são: 

 Múltipla escolha: várias opções de respostas, as quais o usuário pode escolher 

uma ou mais; 

 Intervalo de valores: opções de vários intervalos, para os quais o usuário deve 

selecionar um. Para casos nos quais valor não é regular ou possa causar algum 

constrangimento ao usuário, como a idade; 

 Ordenação por ordem de preferência: opções de várias hipóteses e o usuário 

deve indicar, numa escala numérica, a ordem de preferências entre elas; 
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 Resposta livre: usadas quando as respostas não são pré-determinadas e podem 

ser escritas sem quaisquer restrições. 

Preece, Rogers e Sharp (2013, p 239), apresentam uma lista de recomendações para a 

elaboração de um questionário, são elas: 

 Pense na ordem das perguntas, pode influenciar em seus impactos; 

 Considere diferentes questionários para diferentes populações; 

 Forneça instruções claras para o preenchimento do questionário; 

 Equilibre o uso dos espaços em branco com a necessidade de manter o 

questionário o mais compacto possível. Longos questionários custam mais e 

inibem a participação e conclusão. 

Segundo Santa Rosa e Moraes (2012), uma das vantagens do uso de questionários está 

na maior abrangência de pessoas, na rapidez com que os dados são obtidos, na sua padronizado 

e no pouco custo. Entretanto, deve-se fazer uso de frases bem construídas e terminologias que 

façam sentido para os usuários que vão responder o questionário. 

Para este trabalho, a realização dessa técnica teve como objetivo principal identificar os 

perfis dos funcionários da SINFO, assim como a sua avaliação quanto ao ambiente 

organizacional de trabalho. Decidiu-se pela aplicação do questionário devido a sua 

característica de pouco custo e rápida amplitude, uma vez que se visou abranger o maior número 

de funcionários possíveis. 

Para um melhor retorno, decidiu-se por aplicar um questionário presencial, com 

variáveis tipos de respostas, cuja divisão se deu com quatro tópicos específicos: 

 Dados institucionais: equipe, tempo de trabalho e função; 

 Avaliação institucional: opiniões sobre o ambiente organizacional do trabalho; 

 Utilização de dispositivos móveis: formas e frequência de uso; 

 Uso da gamificação: experiência e sentimentos. 

Ao final de cada tópico foi apresentado uma tirinha com uma história engraçada ou 

curiosa do dia a dia dos programadores (VIDA DE PROGRAMADOR, 2016), tendo em vista 

tornar mais agradável a leitura dos funcionários. Além disso, ao entregarem o questionário 

respondido, o funcionário tinha a possibilidade de ganhar uma pequena recompensa, um ou dois 

chocolates. Para isso ele deveria acertar duas entre três perguntas sobre o questionário. Essas 
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perguntas serviram para avaliar o preenchimento do questionário, ou seja, se foi respondido 

com atenção. A Figura 11 mostra o questionário em forma impressa. 

Figura 11 - Questionários impressos antes da sua aplicação. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Ao todo foram registradas 50 respostas entre as equipes da superintendência, cujos 

detalhes e resultados são apontados na Seção 4.2. 

3.3 CARDSORTING 

Cardsorting é uma técnica de arranjo de cartões, que poderão ser ordenados, agrupados, 

hierarquizados, nomeados e classificados de acordo com a compreensão dos usuários a respeito 

da organização do conteúdo de um sistema (SANTA ROSA e MORAES, 2012, p 70). 

Cooper (2007, apud SANTA ROSA e MORAES, 2012, p 70) destaca as seguintes 

vantagens do uso da técnica de cardsorting: 

a) É fácil e de baixo custo; 

b) Permite a verificação de padrões comportamentais dos usuários de acordo com 

suas classificações e identificar as semelhanças e diferenças entre estas 

classificações; 

c) Permite identificar os agrupamentos e terminologias adequados ou não 

adequados. 
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De acordo com Santa Rosa e Moraes (2010), o cardsorting pode ser classificado em 

dois tipos: 

 Aberto: útil como pesquisa para estruturas de informações novas, o arranjo 

acontece sem a presença de agrupamentos pré-estabelecidos e os cartões são 

organizados na forma que os participantes julguem mais apropriado; 

 Fechado: os participantes devem organizar os cartões dentro de um conjunto 

inicial de grupos principais pré-estabelecidos. É recomendável quando se deseja 

adicionar um novo conteúdo em uma estrutura já existente ou como feedback de 

uma sessão de cardsorting aberto. 

Santa Rosa e Moraes (2012), resumem os procedimentos básicos para a realização dessa 

técnica como: 

1. Elaborar os cartões; 

2. Reunir os participantes; 

3. Realizar breve explicação sobre a técnica e seus propósitos; 

4. Embaralhar os cartões; 

5. Iniciar o processo de organização dos cartões; 

6. Enfatizar a possibilidade de excluir ou adição de novos cartões; 

7. Disponibilizar lápis e borracha para renomeação de cartões existente ou criação 

de novos cartões; 

8. Transcrever os resultados obtidos tanto sobre a classificação como os 

comentários e observações feitas pelos participantes durante a sessão. 

Nesse sentido, após o levantamento bibliográfico sobre o uso de mecânicas e dinâmicas 

de jogos em sistemas gamificados, houve a necessidade de organizar esses elementos em 

categorias que viriam facilitar a escolha do conteúdo do aplicativo proposto. Desse modo, foi 

realizada a técnica de cardsorting. O objeto era a criação de cartas de gamificação para o uso 

no projeto de sistemas gamificados. 

Por ser uma estrutura de informação nova, decidiu-se pelo uso de um cardsorting aberto, 

ou seja, sem a presença de agrupamentos pré-estabelecidos. As etapas a aplicação da técnica 

foram: 

1. Distribuir sobre uma mesa todos os cartões com os elementos a serem agrupados; 

2. Identificar equivalência entre os cartões; 
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3. Agrupar os cartões em categorias; 

4. Definir termos para cada categoria. 

A Figura 12 expõe os agrupamentos dos cartões em suas categorias. A seção 4.3 

apresenta mais detalhes e resultados do cardsorting. 

Figura 12 - Cartões e categorias definidas no Cardsorting. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

3.4 BRAINSTORMING 

 A técnica Brainstorming (tempestade de ideias) corresponde a uma reunião de um grupo 

de pessoas na qual são expostas ideias, alternativas e soluções com o objetivo de resolver 

problemas ou um assunto específico de um projeto. Durante a sessão os participantes poderão 

apresentar suas ideias livremente sem que haja nenhuma crítica ou análise. Ao final da sessão, 

as ideias geradas são agrupadas por categorias e analisadas, pelo grupo, quanto à adequação e 

viabilidade, resultando num conjunto reduzido das ideias em potencial que poderão ser usadas 

para o projeto (SANTA ROSA e MORAES, 2012, p 67).  

 Segundo Santa Rosa e Moraes (2010), entre as vantagens do brainstorming está a 

possibilidade de obter espontaneamente um grande número de ideias e soluções, em um curto 

espaço de tempo e com poucos recursos materiais. 
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Desse modo, com a criação das cartas de gamificação, foi decido pelo uso da técnica de 

Brainstorming com o objetivo de levantar ideias, alternativas e soluções de gamificação que 

poderiam ser usadas no aplicativo proposto, com o intuito de melhorar aspectos do ambiente 

organizacional. 

 Para essa técnica, novamente foi utilizado o conceito de gamificação para deixar a 

sessão mais dinâmica, agradável e motivar a participação dos envolvidos. Além do uso das 

cartas de tema usadas na entrevista, também foram usados: 

a) Cartas de gamificação (Figura 13): concebidas a partir do estudo de mecânicas 

e dinâmicas de jogos, junto com a técnica de cardsorting (Seção 3.3), foram 

organizadas em 5 categorias de cartas: (i) Ações e Eventos; (ii) Recursos e 

Status; (iii) Relacionamento Social; (iv) Informações; e (v) Elementos de Jogos. 

São usadas para a discussão de quais componentes de jogos podem ser utilizados 

para o tema exposto. As cartas serão descritas na Seção 4.3. 

Figura 13 - Tipos de Cartas de Gamificação. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

a) Fichas de respostas: uma para cada participante, servem para marcar as 

escolhas individuais dos participantes; 

b) Recompensas: três recompensas distintas, distribuídas em situações diferentes. 

Servem como mecanismo de motivação à continuidade da técnica; 

c) Tabuleiro (Figura 14): distribuído para cada participante, são usados para o 

acompanhamento das categorias de cartas que cada um está analisando, ou 

analisou, dentro da sessão; 
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Figura 14 - Tabuleiro individual para os participantes do brainstorming. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

d) Disputas: realizada durante a sessão, são usadas para promover uma melhor 

análise entres as cartas de gamificação escolhidas. Na disputa, os participantes 

devem defender suas escolhas iniciais diante dos demais. Serve como fator 

motivacional, trazendo a sensação de vitória e de conquista. 

 

Figura 15 - Ambiente gamificado para o brainstorming. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

A Figura 15 mostra o ambiente usado para a realização do brainstorming. As etapas do 

dessa técnica resumem-se em: 
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i. Por meio das cartas tema os participantes devem escolher, em consenso, o tema 

a ser discutido na sessão; 

ii. Cada participante deve escolher uma das categorias de cartas de gamificação; 

iii. Marca-se em seu tabuleiro, com a peça de cor correspondente e em pé, qual das 

categorias ele se encontra no momento; 

iv. Com as cartas nas mãos, devem escolher uma quantidade pré-determinada, de 

acordo com a categoria, de cartas contendo mecânicas que poderiam auxiliar no 

engajamento e na motivação dos funcionários da SINFO dentro do tema 

escolhido. As escolhas devem marcadas na folha de resposta; 

v. Ao final das escolhas, o participante deve deitar sua peça correspondente em seu 

tabuleiro, indicando que finalizou suas escolhas para a categoria, e trocar seu 

baralho com outro participante que também finalizou suas escolhas para a 

categoria escolhida; 

vi. Os passos iii, iv e v são repetidos até que todos participantes façam suas escolhas 

em todas as categorias das cartas; 

vii. No fim da fase das escolhas individuais, começa a fase da disputa. Na qual, para 

cada categoria, os participantes deverão ditar suas escolhas para que as cartas 

sejam postas na mesa; 

viii. Deve-se escolher, de comum acordo entre os participantes e em uma quantidade 

menor - pré-definida - do que as presentes, quais das mecânicas sobre a mesa 

devem fazer parte do aplicativo proposto. Para isso, cada participante deve 

argumentar sobre sua escolha na primeira fase e tentar convencer os demais que 

sua escolha deve ser escolhida pelo grupo; 

ix. A cada categoria finalizada na segunda fase, é verificado qual dos participantes 

teve a maior quantidade de escolhas da primeira fase escolhidas na segunda. Este 

recebe o direito de resgatar uma das recompensas maiores e os demais uma 

recompensa menor. Caso haja um empate na quantidade de escolhas, este é 

definido por uma disputa de dados. 

Foram realizadas três sessões, nas quais os temas discutidos foram: (i) comunicação; (ii) 

controle de produção; e (iii) qualidade de vida. Os resultados são apresentados na Seção 5.4. A 

Figura 16 exibe uma das sessões realizadas. 
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Figura 16 - Sessão de brainstorming em sua primeira fase. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

As sessões foram registradas em áudio e com de anotações em papel e em um notebook. 

A sala utilizada foi a VC04 da SINFO, sala climatizada, com isolamento acústico e aparelhos 

de gravação. 

3.5 VERIFICAÇÃO DE APLICATIVOS SEMELHANTES 

 Com o resultado do brainstorming, foi feito um levantamento das soluções para 

aplicativos móveis existentes no mercado que se encaixam com os temas discutidos. O objetivo 

foi comparar as funcionalidades propostas com as existentes hoje em dia e obter referências 

para a criação dos protótipos de interfaces propostos. Para cada solução encontrada, verificou-

se suas funcionalidades e as imagens disponíveis nos sítios e a lojas virtuais. 

 Os resultados do levantamento são mostrados na Seção 4.5. 

3.6 PROTOTIPAGEM 

 Conforme Fonseca, Campos e Gonçalves (2012, p 119), a prototipagem é uma técnica 

a partir da qual se faz uso de representações parciais do sistema (protótipos), com o propósito 

de especificar como o sistema deve se apresentar aos usuários e também como uma forma de 

estudo de alternativas para o seu projeto. Os usuários poderão participar interagindo com estes 

protótipos e avaliando a usabilidade do sistema representado. Com essa técnica é possível 
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reduzir custos uma vez que permite encontrar e solucionar erros, que poderiam surgir em fases 

mais avançadas do projeto, momento em que o custo de uma alteração é bem maior. 

 De acordo com Santa Rosa e Moraes (2010, p. 197-198), os protótipos podem ser 

classificados da seguinte forma: 

 Protótipos de baixa-precisão: também chamados de protótipo de baixa 

fidelidade, são as formas mais simples de prototipagem, de baixo custo e rápida 

construção. Utilizam-se de materiais simples e que se distanciam da versão final 

do projeto, como papel ou cartolina; 

 Protótipos de alta-precisão: também chamados de protótipo de alta fidelidade, 

assemelham-se com o produto final, utilizando-se de materiais que farão parte 

deste, como, por exemplo, uma versão simples de um aplicativo contendo apenas 

interações básicas de interface gráficas. 

Preece, Rogers e Sharp (2013, p 396), destacam as vantagens e desvantagens do uso de 

protótipos de baixa e alta fidelidade, conforme as Tabelas 5 e 6, respectivamente. 

Tabela 5 - Vantagens e desvantagens dos protótipos de baixa fidelidade. 

Protótipo de Baixa Fidelidade 

Vantagens Desvantagens 

 Custo mais baixo de produção; 

 Avalia múltiplos conceitos de projetos; 

 Útil para comunicação; 

 Debate layout de tela; 

 Identifica requisitos do mercado; 

 Demonstra se o conceito é funcional 

(prova de conceito). 

 Limitado na verificação de erros; 

 Mais facilitado (abstração do real); 

 Limite de navegação e fluxo; 

 Limitado para testes de usabilidade; 

 Utilidade limitada após identificação de 

requisitos; 

 Especificação pobre. 

Fonte: Autoria própria (2017, adaptado de PREECE, ROGERS e SHARP, 2013, p 396). 

 

Tabela 6 - Vantagens e desvantagens dos protótipos de alta fidelidade. 

Protótipo de Alta Fidelidade 

Vantagens Desvantagens 
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 Funcionalidade completa; 

 Totalmente interativo; 

 Direcionado aos usuários; 

 Esquema de navegação bem definida; 

 Exploração e teste aplicáveis; 

 Semelhança com o produto final; 

 Pode ser usando como demonstrativo 

para vendas e marketing; 

 Especificação rica. 

 Custo mais elevado para produção; 

 Produção mais demorada; 

 Ineficiente para demonstrar se o 

conceito é funcional (prova de 

conceito); 

 Não serve para coleta de requisitos. 

Fonte: Autoria própria (2017, adaptado de PREECE, ROGERS e SHARP, 2013, p 396). 

 

Por serem de baixo custo e rápida construção, decidiu-se pela elaboração de protótipos 

de baixa fidelidade. Foram produzidos em papel e, posteriormente, utilizando uma ferramenta 

digital de desenho Microsoft Paint. Esses protótipos foram criados com base nas informações 

colhidas nas entrevistas, dos questionários, do brainstorming e da verificação de aplicativos 

semelhantes. Teve-se também a preocupação em utilizar os padrões de projetos de interface 

(Seção 2.3.1), assim como conceitos do Google Material Design (Seção 2.3.2) e as diretrizes 

de Hoober e Berkman (Seção 2.3). Os protótipos utilizaram a abstração de imagens e, apenas 

quando necessário, se fez uso de cores. 

Foram elaborados diagramas de comunicação com o fluxo de navegação de telas do 

aplicativo proposto, os quais foram usados para a delimitação da prototipagem. Ao todo, notou-

se cinco grandes grupos de funcionalidades: (1) Registro de usuário, (2) Menu, (3) Perfil, (4) 

Projetos e (5) Comunidades. A descrição das interfaces será exposta na Seção 4.6. Ao final, 

todas as interfaces foram impressas para a condução da técnica de avaliação cooperativa. 

A Figura 17 apresenta o fluxo de navegação definido para o registro de usuários no 

sistema. Ao entrar no aplicativo, o usuário se depara com a tela de boas-vindas e com as opções 

de: (1) Entrar e (2) Registre-se. Na opção “Registre-se”, o usuário deverá seguir o fluxo de 

cadastro informando seus dados pessoais, dados profissionais e uma foto para o seu perfil. Ao 

final do registro ou ao escolher a opção “Entrar”, o usuário é encaminhado para a tela do seu 

perfil.  
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Figura 17 - Diagrama de comunicação das interfaces do registro de usuário do aplicativo. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

A Figura 18 mostra o diagrama do fluxo de navegação do menu do aplicativo. Apenas 

por meio da tela do menu, o usuário pode acessar as telas de: (1) Perfil, (2) Meu Cronograma, 

(3) Feeds e (4) Recompensas. A partir da tela de recompensas é possível visualizar os detalhes 

de uma recompensa (Figura 18:5). Além dessas funcionalidades, o menu dá acesso às 

comunidades e aos projetos nos quais o usuário faz parte. A tela principal de uma comunidade 

é a tela de notícias (Figura 18: 11). Para um projeto, a tela principal é a tela dos repositórios do 
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projeto (Figura 18: 10). Caso tenha permissão, o usuário também poderá criar novas 

comunidades (Figura 18: 9) ou projetos (Figura 18: 8). 

Figura 18 - Diagrama de comunicação das interfaces do menu do aplicativo. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 A Figura 19 exibe o fluxo de navegação da tela do perfil do usuário no aplicativo. A 

partir dessa tela, é possível acessar o menu do aplicativo (Figura 19: 1) e também as telas das 

competências (Figura 19: 2) e conquistas (Figura 19: 3) obtidas pelo usuário, bem como 

visualizá-las individualmente (Figura 19: 4 e 7). Assim como no menu, o perfil dá a 

oportunidade de acesso e criação de projetos (Figura 19: 8 e 10) e comunidades (Figura 19: 11 

e 13) do usuário. 
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Figura 19 - Diagrama de comunicação das interfaces do perfil do aplicativo. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

A Figura 20 observa-se o diagrama de fluxo de navegação das telas referentes à 

funcionalidade de Comunidades do aplicativo. A partir da tela principal de uma comunidade, o 

usuário pode navegar entres as telas dos tipos de comunicações possíveis para o sistema (Figura 

20: 5, 9 e 13): (1) Notícias, (2) Discussões, (3) Enquetes e (4) Eventos. Em cada uma dessas 

telas é possível acessar (Figura 20: 2, 6, 10 e 14) ou criar novas (Figura 20: 3, 7, 11 e 15) 

comunicações correspondentes. As comunicações são acessadas também pela opção de “Feeds” 

no menu do aplicativo (Figura 20: 24, 25, 26 e 27). Na comunidade também é possível 

visualizar os colaboradores que fazem parte dela (Figura 20: 20, 21, 22 e 23). 
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Figura 20 - Diagrama de comunicação das interfaces das comunidades do aplicativo. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

A Figura 21 apresenta o fluxo de navegação definido para a funcionalidade de Projetos 

no sistema. Para um projeto é possível visualizar (Figura 21: 1, 8 e 18): (1) Repositórios, (2) 

Fluxos e (3) Equipes. A partir de um repositório ou de um fluxo pode-se acessar ou criar uma 

tarefa (Figura 21: 5, 7 12 e 13), que, por sua vez, tem as opções de visualizar e adicionar 

atividades. Das atividades é possível a criação de procedimentos (Figura 21: 25). As atividades 

também podem ser acessadas pela opção de “Feeds” e “Meu Cronograma” no menu do 

aplicativo (Figura 21: 24 e 25). No projeto é possível visualizar os colaboradores que fazem 

parte dele (Figura 21: 21, 22 e 23). 
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Figura 21 - Diagrama de comunicação das interfaces dos projetos do aplicativo. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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3.7 AVALIAÇÃO COOPERATIVA  

 Segundo Santa Rosa e Moraes (2012), a avaliação cooperativa tem o objetivo de coletar 

dados de usabilidade com o intuito de obter melhora para um sistema ou produto, sendo usada 

principalmente para testes de protótipos e redesign de sistemas. Para os autores, os 

procedimentos a serem realizados numa avaliação cooperativa são: 

1. Recrutamento de usuários representativos do público-alvo; 

2. Preparação de uma lista de atividades a serem feitas pelo usuário de acordo com 

as funcionalidades do sistema/produto; 

3. Estabelecer tempo médio para a duração das tarefas; 

4. Certificar que as atividades são de fácil entendimento pelo usuário; 

5. Durante a sessão, esclarecer ao usuário que se trata da avaliação do produto, não 

dele; 

6. Anotar comportamentos e comentários do usuário; 

7. Realizar briefing após realização de todas as tarefas. 

Seguindo tais recomendações, a avaliação cooperação neste trabalho teve como objeto 

avaliar o fluxo de navegação e a compreensão sobres as funcionalidades definidas pelo 

protótipo de baixa fidelidade. Para isso, foram descritas quatro atividades que abrangem os 

principais grupos de funcionalidades. São elas: 

1. Registrar-se; 

2. Cadastrar projeto; 

3. Visualizar notícia de comunidade; 

4. Consultar competências. 

Para a realização da técnica, foram convocados dois funcionários da SINFO que fizeram 

partes das demais técnicas aplicadas durante o trabalho, uma vez que, já têm o conhecimento 

da aplicação e fazem parte do público-alvo. Os resultados e análises da avaliação são apontados 

na Seção 4.7. A Figura 22 exibe uma das sessões de avaliação realizadas. 
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Figura 22 - Execução da avaliação cooperativa com protótipo de baixa fidelidade 

  

Fonte: Autoria própria (2016). 
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4  RESULTADOS 

 O presente trabalho é parte do processo de desenvolvimento do aplicativo móvel Gamify 

SINFO, sendo responsável pelo projeto das interfaces. Para tanto, adotou-se as abordagens do 

Design Centrado no Usuário e o do Design Participativo, que envolve o usuário em toda as 

fases do processo de desenvolvimento e visa a melhora da qualidade do aplicativo. 

 Apesar do problema apresentado neste trabalho ter sido voltado especificamente para a 

Superintendência de Informática da UFRN, este problema tende a se repetir em outros 

ambientes organizacionais os quais podem fazer proveito da mesma solução. 

 As seções seguintes apresentam os resultados e análises das técnicas realiza seguindo as 

abordagens do DCU e DP. 

4.1 ENTREVISTA 

 A entrevista teve como objetivo conhecer os processos de trabalho dentro das equipes 

da superintendência de informática da UFRN. Para isso, foram definidos, de acordo com o 

levantamento bibliográfico (Seção 2.3), temas relacionados ao ambiente organizacional, 

apontados na Seção 3.1, que são considerados importantes para o sucesso de uma empresa.  

A escolha dessa técnica se deu em razão de seu caráter individual, cujo foco é voltado 

diretamente à pessoa entrevistada. O público-alvo da entrevista foram os coordenadores das 

equipes da SINFO. Foi trabalhado com uma amostra de oito coordenadores, durante uma 

semana e o tempo de entrevista teve média de 1 hora e 20 minutos.  

A média de idade dos entrevistados foi de 37 anos, mostrando um bom nível de 

experiência de mercado. As equipes coordenadas pelos entrevistados têm uma média de 15 

pessoas, sendo a menor com 4 funcionários e a maior com 30, entre estagiários, programadores, 

testadores, analistas de desenvolvimento, analistas de requisitos, analistas técnicos, líderes 

técnicos e gerentes de projeto. Todos trabalham em diversos setores dentro da SINFO, como 

no atendimento e suporte ao usuário, no desenvolvimento e manutenção de sistemas, no 

controle de qualidade e no relacionamento com instituições parceiras. 

Para cada entrevistado foi dada a oportunidade de escolher o primeiro tema a ser 

debatido entres os nove existentes. Ao fim de um tema, era perguntado ao coordenador se ele 

gostaria de continuar com a entrevista. Caso continuasse, um novo tema, dessa vez sorteado, 

foi escolhido por ele. Esse processo foi repetido até que os temas fossem esgotados ou o 
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entrevistado resolvesse encerrar sua participação. Foram debatidos todos os temas com uma 

média de três por entrevista. A seguir, têm-se a análise dos resultados das entrevistas por tema. 

4.1.1 Planejamento (Metas) 

 O planejamento das equipes é feito de acordo com as demandas que surgem por meio 

de solicitações ou reuniões com clientes. Para a SINFO os clientes podem ser as unidades 

administrativa da UFRN ou outras instituições parceiras. A partir dessas demandas são 

verificados os conflitos entre elas e as prioridades. As metas são definidas por equipe e são 

distribuídas entre seus membros, que também participam da definição e planejamento delas e 

têm acesso ao seu acompanhamento. 

 As ferramentas usadas para o controle das metas são: o iProject, sistema de 

gerenciamento de projeto criado pela própria SINFO, no qual é possível alimentar e 

acompanhar as demandas; documentos de reuniões; planilhas de gerenciamento do andamento 

das demandas por mês; e o Trello, gerenciador de projetos online. Os pontos fracos apontados 

foram a falta de integração entre as ferramentas, ou seja, a comunicação entre elas, e a 

inexistência de relatórios mais precisos sobre o andamento das demandas, como a evolução de 

cada funcionário. Como pontos fortes foram destacados a possibilidade de visualizar a situação 

atual do planejamento, isto é, o que foi planejado e o que está sendo cumprido, e o histórico das 

mudanças realizadas. 

 As dificuldades encontradas para o planejamento acontecem pela definição das 

prioridades do que deve ser feito, uma vez que existem vários clientes e cada uma coloca seu 

interesse à frente. As melhorias possíveis apontadas são: a melhor definição dos escopos e 

coleta de requisitos, ou seja, definir e registrar melhor o que deve ser feito; e a criação de um 

comitê gestor para a definição das prioridades, formado pelos gestores dos setores da 

universidade que demandam as atividades. 

 Não existe sistema de notificação automática sobre o andamento, atrasos ou avanços, 

das metas. Para acompanhá-las, é preciso acessar as informações pelo iProject diretamente. 

Assim como não existe a possibilidade de acompanhamento sem o uso de um PC ou Notebook. 

Para a metade dos entrevistados, já foi preciso acessar alguma informação das metas da sua 

equipe fora do local de trabalho, como em reuniões, workshops e visitas.  
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As facilidades apontadas com o uso de um aplicativo, que trabalhe a definição e controle 

das metas, foram: a visualização da situação atual das metas; a sugestão de mudanças de metas; 

e a exibição de gráficos quantitativos sobre a evolução das metas. 

4.1.2 Controle de Produção (Atividades) 

 As atividades são definidas e distribuídas para e por cada equipe de acordo com o 

planejamento realizado por ela. Estas podem ter mais de uma pessoa da equipe como 

responsável e seus andamentos podem ser acessados por todos da equipe. 

  O controle de produção utiliza-se de planilhas, do iProject e do quadro Kanban, usando 

no controle de fluxos de produção, como ferramentas. O ponto fraco dessas ferramentas, 

segundo os entrevistados, é a falta de visões diferentes para o acompanhamento de tarefas, isto 

é, nem sempre o relatório existente é suficiente ou tem as informações necessárias em 

determinados contextos. No caso do Kanban, outro ponto fraco é a sua estrutura física, muitas 

vezes atrapalhada pelo uso de blocos de papéis auto-adesivos que descolam de seu lugar. Já os 

pontos fortes mencionados pelos coordenadores foram a possibilidade de definir e atribuir as 

atividades de cada um da equipe e a viabilidade de guarda o histórico das atividades que já 

foram feitas. 

 As dificuldades apontadas na entrevista quanto ao controle produção foram o pouco 

contato com os clientes na hora de sanar dúvidas em relação às atividades e o acompanhamento 

mais detalhado das atividades, como horas previstas e tempo total para a finalização. Como 

melhorias, foram apontadas o acompanhamento mais constante com os clientes e a 

comunicação.  

De acordo com os entrevistados, não há formas notificações automáticas sobre o 

andamento, atrasos ou avanços das atividades da equipe e o acompanhamento do andamento 

das atividades em números é parcial, ou seja, existem em poucos casos. Assim como no 

planejamento, já foi preciso acessar informações das atividades de uma equipe fora do ambiente 

de trabalho, como, por exemplo, se já estavam concluídas. Segundo os coordenadores, essas 

situações poderiam ser executadas ou facilitadas por um aplicativo móvel. 

4.1.3 Atendimento de Usuários 

 O atendimento de usuário é realizado por meio de três ferramentas. A principal é o 

telefone, pelo meio do protocolo VoIP, utiliza-se um programa chamado X-lite, que armazena 

vários ramais que são configurados para receber determinadas demandas por vez. Ou seja, caso 
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um funcionário faça muitos atendimentos em seguidas, este não receberá atendimentos que se 

encontra na fila. Além do atendimento por telefones, existe o mediante chamado, forma mais 

oficial de trabalho da equipe, o qual servidores da UFRN relatam por escrito o que ele está 

passando, uma dúvida, um erro, uma autorização a ser feita etc. Também são recebidas 

demandas por e-mail, que seriam os casos dos alunos da instituição, pois eles não conseguem 

abrir um chamado e se precisa de algo registrado para o atendimento. 

 A principal dificuldade relatada pelos coordenadores no atendimento de usuários é 

quanto ao registro automático de um atendimento eletrônico. Hoje, ao receber uma ligação, 

durante ou ao finalizá-la, é preciso acessar o iProject e preencher um formulário, no qual são 

informados vários dados do atendimento para a criação de uma tarefa (forma de envio do 

atendimento ao setor de desenvolvimento). Contudo, quando a demanda de ligações no setor 

de atendimento é muito alta, podem surgir novas ligações durante esse registro, as quais têm 

prioridade maior, e o registro dessa última ligação não é feito adequadamente. Outra dificuldade 

é no retrabalho de finalizar tarefas de atendimento criada no iProject, que na maioria das vezes 

está associada a outra tarefa criada pelo setor de desenvolvimento, dessa forma muitas vezes a 

tarefa da equipe de desenvolvimento é finalizada e a do atendimento fica pendente. 

 Como melhorias, destaca-se a necessidade de uma ferramenta para o registro de ligações 

de atendimento automático, que, ao desligar uma ligação, já o salve e gere um número de 

protocolo com base na ligação que foi atendida. Além disso, outra otimização nesse contexto, 

é a existência de uma funcionalidade que, com apenas um clique, gere o atendimento e 

apresente opções fixas para um melhor detalhamento. Por exemplo: "O usuário foi atendido? - 

Sim. Clique abaixo na opção que mais se encaixa.". Assim, surgiriam opções selecionáveis que 

com o tempo já seriam decoradas pelos atendentes. 

4.1.4 Comunicação 

 As formas de comunicação existentes dentro da SINFO são por meio de chat, esse 

utilizando o software de comunicação Skype, e por e-mail. Não existe um calendário de eventos 

definidos e nem formas de consultar ou filtrar comunicados feitos pela empresa. As equipes, 

normalmente, não têm acesso às informações da SINFO como um todo, ou seja, as decisões e 

mudanças são pouco divulgadas, ficando mais restrito as destinadas a elas, isto é, quando afetam 

diretamente uma equipe. 

 Os pontos fracos apontados pelos coordenadores a respeito das ferramentas utilizadas 

na SINFO para a comunicação são: a limitação de serem apenas por escrita, o que também pode 
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trazer interpretações erradas; e a falta de uma moderação do que pode ser escrito ou comentado. 

O ponto forte encontrado nessas ferramentas é a praticidade, ou seja, são de fácil acesso e de 

comunicação rápida. As dificuldades na comunicação relatadas na entrevista foram a troca de 

informações entre as equipes, que pouco acontece, e a divulgação do que a SINFO está fazendo 

atualmente e pensando para o futuro. Como melhorias, os entrevistados ressaltaram: a 

existência de uma comunicação mais pontual, por exemplo, em dois dias por semana um novo 

boletim informativo fosse emitido para todos os funcionários; reuniões com todas as equipes 

para o compartilhamento de resultados; participação e divulgação de decisões; e expor objetivos 

anuais da SINFO mais claramente. 

 Quanto a mecanismos de notificação de notícias, não existe nenhum. Assim como o 

controle sobre os comunicados realizados. 

4.1.5 Reconhecimento 

 Segundo o exposto na entrevista, o reconhecimento pelo trabalho dos funcionários pela 

SINFO é mínimo. Quando feito, é apenas uma parabenização, pessoal ou por e-mail, ou uma 

comemoração entre os membros da equipe, promovida pelo coordenador no final do expediente 

ou em intervalos. Por isso, não existe acompanhamento e nem controle das formas de 

reconhecimento. 

 As dificuldades encontradas estão na falta de critérios e ferramentas para analisar os 

desempenhos dos funcionários e das equipes. Como melhorias sugeriram o uso de recompensas, 

critérios de avaliação e um plano de cargo e salários. 

4.1.6 Relacionamento 

 Em geral, o relacionamento dentro de uma mesma equipe é satisfatório. Contudo, o 

contato entre as equipes é menor. A única ferramenta de relacionamento existente é são os chats, 

como o Skype e o WhatsApp. A qual passa ser um dos pontos francos por ser voltado para a 

tecnologia, mantendo as pessoas distantes fisicamente. Além disso, o tipo de personalidade de 

cada um também pode ser negativo para o relacionamento interpessoal. 

 Como melhorias, os entrevistados citaram um espaço para descanso e possibilidade de 

realizar reuniões e encontros físicos para conversar e debater. Como sugestão, deram a ideia de 

um aplicativo que pudesse, por exemplo, dar “estrelinhas” para a pessoa diariamente, entre a 

equipe, diante do que elas executassem de positivo ou negativo e que isso ficasse visível, 

mudando em cada semana. 
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4.1.7 Feedback 

 O feedback nas equipes acontece por meio de reuniões e divulgadas apenas por e-mail. 

Outras ferramentas usadas são o banco de dados o iProject, com informações das atividades 

realizadas pelos funcionários da equipe, e planilhas. Contudo, essas informações são custosas, 

uma vez que não existe uma representação gráfica e os dados precisam ser gerados e analisados 

a partir de consulta projetadas no banco de dados. Desse modo, foi destacado como melhoria, 

uma ferramenta que possa gerar e notificar os feedbacks automaticamente e as pessoas 

pudessem verificar isso online.  

4.1.8 Capacitação 

 As principais formas de capacitação na SINFO são por meio de palestras presenciais, 

fornecidas pelos próprios funcionários, o incentivo a pós-graduações e ajuda de custo em 

apresentações em congressos. Contudo, são pouco divulgadas e pouco frequentes. 

 Como melhorias, são apontadas a demonstração da importância das capacitações, 

capacitações mais elaboradas e a dispor online as palestras realizadas. Segundo os 

entrevistados, um aplicativo poderia auxiliar nas capacitações por meio da divulgação e 

notificação destas e pela disponibilização de vídeos de treinamentos. 

4.1.9 Qualidade de vida 

 As atividades de qualidade de vida promovidas pela SINFO são a ginástica laboral, que 

acontece três vezes por semanas pelo turno da manhã, mas não há a adesão de muitos 

funcionários, e eventos de comemorações pontuais, como São João e confraternização de fim 

de ano, organizados por uma comissão de qualidade de vida. Essa comissão é formada pelos 

próprios funcionários das SINFO, entre os quais eu me incluo, e visa promover algumas 

atividades que melhore o bem-estar das pessoas no trabalho. Contudo, a falta de apoio da 

SINFO ou UFRN e de disponibilidade de tempo dos funcionários, fazem com que essas 

atividades sejam esporádicas.  

 Entre as melhorias apontadas na pesquisa, têm-se bonificações financeiras, premiações, 

para quem tivesse um desempenho acima do esperado, ou facilidade para progressões. Além 

disso, notificações de atividades, como corridas de 20 minutos na hora do almoço, para as quais 

tivessem um meio de registro, algo interativo. 

 



69 
 

4.2 QUESTIONÁRIO 

O objetivo do questionário foi conhecer o perfil dos funcionários da SINFO, o nível de 

satisfação dentro do ambiente organizacional, a experiência com dispositivos móveis e a 

experiência e sentimento sobre o uso da gamificação. Decidiu-se pela aplicação desse 

instrumento devido a sua característica de pouco custo e rápida amplitude, uma vez que se visou 

abranger o maior número de funcionários da SINFO possíveis. 

O questionário foi aplicado para uma amostra de 50 funcionários, 80% do sexo 

masculino e 20% do sexo feminino (Figura 23), de diferentes equipes da superintendência em 

um mesmo dia. Teve como tempo médio de resposta de 20 minutos e ocorreu na própria sala 

de trabalho das equipes. 

Figura 23 - Gráfico de gênero dos participantes do questionário. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

A Figura 24 demonstra a faixa etárias dos funcionários que participaram do 

questionário, destacando-se a diversidade das idades encontradas na superintendência. Dado 

relevante, uma vez que mostra que a pesquisa pode colher opiniões de diferentes gerações. 
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Figura 24 - Gráfico da faixa etária dos participantes do questionário. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Outro dado importante a ser levado em consideração se encontra no terceiro gráfico 

(Figura 25). Nele podemos ver o tempo de trabalho dos funcionários na SINFO. Essa 

informação é relevante ao analisarmos a avaliação institucional realizada pelo questionário. 

Nota-se também grupos distintos de funcionários, dos mais experientes aos novatos. 

Figura 25 - Gráfico do tempo de trabalho na SINFO dos participantes do questionário. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

  

Para avaliar o nível de satisfação dos funcionários em relação ao ambiente 

organizacional da SINFO, foram apontados alguns pontos referentes aos temas debatidos nas 

entrevistas com os coordenadores de equipe da superintendência. Os quais deveriam ser 

classificados, numa escala de ótimo a péssimo, pelos participantes da pesquisa. Essa avaliação 

contribuirá com o projeto identificando os pontos mais relevantes as serem trabalhados, assim 
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como, justificando a proposta de melhorias. O resultado e a análise dessa avaliação podem ser 

vistos a seguir. 

 Para o tema de planejamento de metas, os pontos levantados foram: a definição e 

divulgação de metas e cronogramas; e o acompanhamento das metas. Os gráficos da Figura 26 

mostram o resultado da pesquisa. A maior parte dos participantes consideraram o 

acompanhamento satisfatório, enquanto a definição e divulgação precisariam ser melhoradas 

segundo a metade dos participantes. 

Figura 26 - Gráficos de avaliação do planejamento de metas da SINFO. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Figura 27 – Gráfico de avaliação do planejamento de metas da SINFO por tempo de SINFO 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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É importante destacar que, de acordo com o tempo de trabalho na SINFO, verificou-se 

que quanto mais experiente, menos satisfatórias são as avaliações dos participantes, como pode 

ser visto no gráfico da Figura 27 sobre a definição e distribuição de metas. Nota-se que as 

classificações Regular e Ruim sobem à medida que o tempo aumenta e o inverso acontece com 

as classificações Boa e Ótima. Isso pode apontar que os mais experientes conseguem enxergar 

problemas que os novatos ainda não percebem. Esse padrão se observou em quase todos os 

resultados obtidos sobre a avaliação da satisfação dos funcionários em relação ao ambiente 

organizacional, justificando, nesses casos, as divergências quando se visualiza os dados de 

forma unificada. 

O controle de produção teve como questões a serem avaliadas o acompanhamento de 

tudo que está sendo feito por uma equipe e o controle de andamento das atividades individuais 

(Figura 28). No primeiro caso, cerca de 70% dos participantes a consideraram como Boa ou 

Ótima. Entretanto, o controle do andamento houve uma queda de Boa para Regular, chegando 

a quase 50% de Regular e Ruim. Isso demonstra que, diferente do controle da equipe, o controle 

individual pode ser melhorado. O mesmo fator de tempo de trabalho na SINFO, ocorrido no 

planejamento de metas, foi observado. 

Figura 28 – Gráficos de avaliação do controle de produção da SINFO. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 O próximo ponto a ser analisado foi o atendimento de usuários. As categorias eram o 

contato e a avaliação de satisfação dos usuários (clientes). Em ambos os casos, 60% dos 

participantes opinaram como Regular, Ruim ou Péssimo. Mostrando que esse aspecto precisa 

ser olhado com mais empenho. Novamente, o tempo de trabalho na SINFO influenciou na 

divergência dos resultados. A figura 29 exibe o resultado da pesquisa. 
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Figura 29 - Gráficos de avaliação do atendimento de usuários da SINFO. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 No quesito comunicação, pode-se observar (Figura 30) que tanto o gráfico 

correspondente ao diálogo entre a empresa e os funcionários e o compartilhamento de 

informações dentro da empresa são semelhantes. Apresentando apenas 40% de aprovação entre 

Boa e Ótima e o restante de Regular a Péssima, com o destaque da maior taxa de Péssimo até o 

momento, 6%, tendo, como hipótese inicial, que a comunicação é um dos fatores que 

necessitam uma maior avaliação. 

Figura 30 - Gráficos de avaliação da comunicação da SINFO. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 Quanto à capacitação de funcionários, foi investigado o investimento em qualificações 

e treinamentos dos funcionários. A Figura 31 mostra que o investimento se encontra com 

classificações melhores do que as do treinamento, que, por sua vez, apresenta como destaque a 

porcentagem de 28% Ruim e 10% Péssimo, chegando apenas 34% de Boa ou Ótima. Contudo, 

o investimento vem ainda com índices baixos, como 34% Regular, 14% Ruim e 8% Péssimo. 
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Figura 31 - Gráficos de avaliação da capacitação de funcionários da SINFO. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 Quando analisamos o resultado sobre o feedback da SINFO para os funcionários (Figura 

32), chegamos ao número de avaliações ruins de 36% para a avaliação de desempenho e 24% 

sobre a divulgação dos desempenhos individuais, números que, em princípio, torna o resultado 

insatisfatório.  

Figura 32 - Gráficos de avaliação do feedback da SINFO aos funcionários. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 Para a qualidade de vida, foram colocados para avaliação as condições ambientais do 

trabalho, como segurança, ergonomia e higiene, e o investimento no bem-estar dos 

funcionários, com atividades tais como de promoção à saúde, lazer e culturais. Segundo 

pesquisa, a qualidade de vida foi considerada regular para a maioria, com uma parcela a cerca 

de 20% de opiniões negativas. Desse modo, observa-se a necessidade de buscar melhorias sobre 

as ações realizadas. A Figura 33 exibe essas informações. 
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Figura 33 - Gráficos de avaliação da qualidade de vida dos funcionários da SINFO. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 O reconhecimento dos funcionários pela SINFO foi avaliado por meio da valorização 

dos bons resultados obtidos e pelos critérios usados para essa valorização. A figura 34 mostra 

que mais de 50% dos participantes classificaram essas situações com regulares, ruins ou 

péssimas. Para os critérios chegou a 32% Ruim e 10% péssimo, contra apenas 22% como boa. 

Nessas situações, tem-se como hipótese, que novas formas e critérios de reconhecimento podem 

ser pensados para a unidade. 

Figura 34 - Gráficos de Avaliação do reconhecimento dentro da SINFO. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 Os índices de relacionamento foram os melhores dentre todos os avaliados (Figura 35). 

Chegando a 96%, entre Boa e Ótima, para o relacionamento entres os funcionários de uma 

mesma equipe e 74%, na mesma situação, para o relacionamento entre equipes. Mesmo sendo 

ótimos resultados, deve-se tentar igualar a segunda situação com a primeira, para que haja uma 

harmonia geral dentro da SINFO. 
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Figura 35 - Gráficos de avaliação de relacionamentos interpessoais na SINFO. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Após a avaliação institucional, foram colhidos dados sobre a experiência dos 

funcionários da SINFO quanto ao uso de smartphones. A pesquisa revelou (Figura 36) que 

apenas 1 dos 50 participantes não possui um smartphone, contudo, este mencionou que isso é 

um fato momentâneo, isto é, que será adquirido brevemente. 

Figura 36 – Gráfico com quantidade de funcionários, participantes da pesquisa, que possuem um 

smartphone. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Outro dado pesquisado foi quanto ao sistema operacional utilizado nos smartphones. A 

Figura 37 traz a informação que a sistema operacional Android é o majoritariamente usado, 

situação que levou a trabalhar junto a essa plataforma para o aplicativo proposto. 
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Figura 37 - Gráfico sobre o uso de sistemas operacionais nos smartphone. 

  

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 Além dessas informações, a pesquisa buscou saber a frequência de uso de smartphones 

fora e durante o trabalho. Os dados mostraram o grande uso fora do ambiente de trabalho, sendo 

sempre ou frequentemente usado. No trabalho mostraram uma frequência menor, no qual 20% 

usam frequentemente e a maioria ocasionalmente (Figura 38). 

Figura 38 - Gráfico com a frequência de uso de smartphones durante e fora do trabalho na SINFO. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Os tipos de aplicativos mais usados indicados pelos participantes da pesquisa foram: 

redes sociais, e-mail, mensagens, navegador de internet, jogos, financeiros e de música. Quanto 
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ao uso de smartphone para atividades do trabalho, as mais citadas são: acesso a e-mails, 

comunicação com algum outro funcionário ou sua equipe, interação com o cliente, consultar 

calendários, gravar entrevistas, acessar documentos, tirar fotos em ambientes da instituição, 

atendimento de usuários, anotações e acesso ao sistema de gestão de projetos da SINFO 

(iProject). 

Também foi questionado se existe alguma atividade do trabalho que poderia ser 

facilitada com o uso de um smartphone. 20% não souberam opinar, para os demais, as sugestões 

foram: (i) agendamento de reuniões; (ii) comunicação e envio de informações; (iii) 

acompanhamento e controle de atividades; (iv) interação com o cliente; (v) planejamento; (vi) 

avaliação individual do funcionário; (vii) gamificação; (viii) agendamento de salas; (ix) 

notícias; (x) erros/alertas no ambiente de produção; (xi) feedback; (xii) gravação de reuniões; 

(xiii) responder mensagens de usuários; (xiv) atender telefone de alguns usuários; (xv) marcar 

ponto eletrônico; e (xvi) receber notificações de demandas. 

Outro ponto levantado sobre o uso de smartphones foi em relação a jogos eletrônicos, 

uma vez que, está ligado diretamente com o uso da gamificação, proposta neste trabalho. A 

primeira pesquisa foi saber se os participantes costumam jogar em seu smartphone. A Figura 

39 mostra que essa porcentagem foi equilibrada, entre os que costumam jogar e os que não. E 

os tipos de jogos mais jogados foram: raciocínio lógico, RPG, puzzles, estratégia e casuais. 

Figura 39 - Gráfico com o número de participantes que costumam jogar em seus smartphones. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

A última questão abordada pelo questionário foi sobre a experiência dos participantes 

com a gamificação e os sentimentos sobre algumas formas de aplicação. A Figura 40 destaca 

quem dos participantes conhecem o termo gamificação e quais deles já tiveram experiência com 
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algum projeto gamificado. Nota-se que, apesar de ser de conhecimento da maioria, apenas 30% 

dos participantes já realizaram ou participaram de algum projeto na área. Desses 30%, a maioria 

considerou sua experiência como boa, como pode ser visto no gráfico da Figura 41.  

Figura 40 - Gráfico sobre a experiência dos participantes com a gamificação. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Figura 41 - Gráfico com o nível de satisfação na experiência dos participantes com a gamificação. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 Após o levantamento inicial da experiência dos participantes com a gamificação, foram 

feitas perguntas em relação ao sentimento sobre de algumas formas de divulgação de 

desempenhos conquistados dentro do trabalho. A Figura 42 mostra o gráfico sobre a divulgação 

dos melhores resultados dentro de uma equipe, caso o funcionário estivesse entre os melhores. 

O resultado de mostrou que 78% se sentiriam motivado com a situação. Contudo, 24% disseram 
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que essa divulgação iria constrangê-los. Dessa forma, a divulgação de sucesso alcançados se 

mostrou importante para a motivação dos funcionários, mas fica a necessário de avaliar qual 

forma seria mais adequada. 

Figura 42 – Gráfico sobre a divulgação de rendimentos melhores do funcionário. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 
 O próximo dado a ser analisado é quanto à demonstração de rendimentos inferiores em 

comparação aos demais funcionário da equipe (Figura 43). Entretanto, essa seria apenas de 

conhecimento do funcionário que obteve o rendimento baixo. Nessa situação 80% se mostraram 

a favor, uma vez que serviria como um fator motivador para melhorar na próxima avaliação da 

equipe.  

Figura 43 – Gráfico sobre a divulgação individual de baixo rendimento do funcionário. 

  
Fonte: Autoria própria (2016). 
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 Quanto ao uso de indicadores de conquistas por objetivos alcançados no trabalho, os 

resultados foram positivos como o gráfico da Figura 44. Apontando que esses indicadores 

serviriam para motivar o cumprimento dos objetivos existentes. 

Figura 44 – Gráfico sobre a atribuição de indicadores de conquistas dos funcionários 

  
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Para as três avaliações seguintes, foi levado em consideração o acompanhamento da 

evolução do funcionário e de sua equipe. No primeiro caso (Figura 45), temos o 

acompanhamento pessoal da evolução dentro da equipe. Com 90%, os participantes da pesquisa 

indicaram que este acompanhamento se mostra importante para a motivação de querer sempre 

progredir em sua equipe.  

Figura 45 – Gráfico sobre o acompanhamento da evolução do funcionário na sua equipe. 

  
Fonte: Autoria própria (2016). 
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 Na segunda situação (Figura 46), na qual a equipe possa acompanhar a evolução do 

funcionário dentro dessa, mostrou-se mais resistente com 36% de opiniões que indicam que 

esse acompanhamento iria causar constrangimento. Contudo, para 58% dos participantes essa 

atitude também é passiva de motivação para a progressão pessoa. 

Figura 46 - Gráfico sobre o acompanhamento da evolução do funcionário pela sua equipe. 

  
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

No último caso (Figura 47), tem-se o acompanhamento da evolução de todos os 

funcionários da equipe. Inicialmente, destaca-se o índice de 36% dos participantes não 

conseguiram opinar, demonstrando que um estudo mais aprofundando seja necessário. 

Entretanto, a maioria, com 52%, ainda enxerga como um motivador para a evolução dentro da 

equipe. 

Figura 47 - Gráfico sobre o acompanhamento da evolução da equipe de um funcionário. 

  
Fonte: Autoria própria (2016). 
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 Por último, sobre o uso da gamificação em atividades cotidianas dos funcionários dentro 

da SINFO (Figura 48), 52% dos participantes opinaram pelo uso sempre ou quando possível 

dessa abordagem. Juntando com 42% que usaria quando necessário, podemos dizer que a 

gamificação seria bem aceita dentro da SINFO. 

Figura 48 – Gráfico sobre o uso da gamificação em atividades cotidianas do trabalho. 

  
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

4.3 CARDSORTING 

 Com o objetivo de definir cartas de gamificação, inicialmente, foram disponibilizados 

74 cartões para serem agrupados a partir de suas semelhanças. Dessa forma, optou-se pelo uso 

da técnica do cardsorting. Durante a execução, decidiu-se em eliminar dois cartões que foram 

considerados irrelevantes e quatro cartões que se incorporaram com outros elementos já 

existentes, resultando em 68 cartões e agrupados em cinco categorias. Após o agrupamento, 

determinou-se os termos que seriam usados para denominar cada categoria definida. As 

categorias definidas foram: 

a) Cartas de Ações e Eventos: o objetivo dessas cartas é reunir os tipos de 

atividades e procedimentos possíveis em um sistema gamificado, estão 

relacionam diretamente com os objetivos dos usuários neste ambiente. São 

elementos que ditam as interações dentro do sistema. Foram criadas um total 21 

cartas dessa categoria; 
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b) Cartas de Recursos e Status: estão relacionadas ao que pode ser adquirido ou 

conquistado pelo usuário dentro do sistema gamificado. São elementos que 

impulsionam as interações dentro do sistema.  Foram criadas um total 12 cartas 

dessa categoria;  

c) Cartas de Relacionamento Social: apresentam as possibilidades de interação 

social entre os usuários em um sistema gamificado. São elementos que auxiliam 

os relacionamentos entre os usuários dentro do sistema. Foram criadas um total 

12 cartas dessa categoria;  

d) Cartas de Informações: essas cartas focam em como a informação do estado 

atual do ambiente gamificado está disponível para os usuários. São elementos 

que orientam os usuários dentro do sistema. Foram criadas um total 12 cartas 

dessa categoria;  

e) Cartas de Elementos de Jogos: descrevem objetos que possuem características 

exclusivamente de jogos e que podem ser usados em um sistema gamificado. 

Foram criadas um total 11 cartas dessa categoria  

As Tabelas 7 a 10 mostram a lista das cartas de gamificação estabelecidas por categoria. 

Tabela 7 - Cartas de gamificação categoria Ações e Eventos. 

Ações e Eventos 

1 Organização de Elementos 
Agrupamento e disposição de itens em um determinado 
ambiente dentro do sistema gamificado. 

2 Altruísmo Ações relacionadas ao conceito de ajudar os outros. 
3 Caçadas Missões de busca com objetivos específicos e recompensas. 
4 Personalização Permite que o usuário possa personalizar elementos. 

5 Transações (Comércio) 
Compra, venda ou troca de alguma coisa com outros usuários 
ou personagens dentro do sistema gamificado. 

6 Exploração 
Necessidade de ir diversos lugares com diversas possibilidades 
de caminhos e objetivos. 

7 Aquisição de Recursos 
Ato de coletar coisas que ajudarão a alcançar objetivos dentro 
do sistema gamificado. 

8 Eventos especiais 
Eventos de tempo limitado que só acontecem de vez em 
quando. 

9 Nutrição e Crescimento 
Conceito de cuidar de algo para evoluí-lo. Realizar ações no 
presente para colher resultados futuro. 

10 Recrutamento 
Capacidade de reunir pessoas para realização de tarefa 
específica. 

11 Captura 
Ato de apoderar-se de recursos do sistema, de um ambiente ou 
de outra pessoa dentro do sistema gamificado. 

12 Combate Uma batalha determinada, geralmente curta. 
13 Chefões Desafios de dificuldade elevada, ao final de um nível. 
14 Liderança Ações em que a recompensa foca no poder de liderança. 

15 Desbloqueio de conteúdo 
Disponibilidade de recursos apenas quando usuários atingem 
certos objetivos ou se pré-requisitos forem preenchidos. 
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16 Competição 
Disputa, entre indivíduos ou equipes, em busca de um objetivo, 
na qual os desempenhos de cada um podem ser medidos 
comparativamente. 

17 Quis 
Jogo de questionários que tem como objetivo fazer uma 
avaliação dos conhecimentos sobre determinado assunto. 

18 Construção Ato de estruturação de algo a partir do zero. 

19 Cadeia de Combos 
Sequência de ações que devem ser realizadas sucessivamente 
para a conquista de um objetivo. 

20 Desafios Quebra-cabeças e tarefas que requerem esforço para resolver. 

21 Check-in 
Identificação de entrada ou chegada em determinado local ou 
evento. 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Tabela 8 - Cartas de gamificação categoria Recursos e Status. 

Recursos e Status 
1 Conquistas Objetivos alcançados dentro do sistema gamificado. 

2 Moeda Virtual 
Recurso virtual que serve como dinheiro dentro do sistema 
gamificado, podendo ser utilizado na compra de itens ou 
prêmios. 

3 Avatar Representação visual do personagem do usuário. 

4 Níveis 
Demonstram os marcos de evolução do usuário no sistema, ou 
em tarefas específicas, e são atribuídos de acordo com acúmulo 
de realizações. 

5 Privilégios 
Recursos especiais obtidos por um tempo limitado, a partir de 
conquista ou objetivos realizados. 

6 Recompensas Benefícios obtidos por alguma ação do usuário. 

7 Coleções 
Conjunto de itens possíveis de acumular, exibir ou realizar 
transações dentro do sistema gamificado.  

8 Pontos 
Representação numérica da progressão do usuário no sistema 
ou em tarefas específicas. 

9 Medalhas Representação visual das conquistas do usuário. 
10 Habilidades Competências conquistadas pelo usuário. 

11 Equipamento 
Itens para personagens ou avatares dentro do sistema 
gamificado. 

12 Bens Virtuais 
Qualquer tipo de item virtual que pode ser comprado dentro do 
sistema gamificado. 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Tabela 9 - Cartas de gamificação categoria Relacionamento Social. 

Relacionamento Social 
1 Sistema de Votação Canal para definição coletiva de decisões. 

2 Fama 
Relacionado ao número de pessoas que visualizam, comentam, 
compartilham algo de alguém. 

3 Reconhecimento Permite que usuário avaliem as contribuições dos demais. 
4 Enquetes Canal de comunicação para pesquisa de opiniões. 
5 Sistema de bate-papo Canal de comunicação que permite a interação social. 

6 Sistema de Comentários 
Possibilidade de escrever/dizer observações sobre tarefas ou 
assuntos específicos. 
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7 Equipes 
Grupos definidos de pessoas que trabalham em conjunto por 
um objetivo comum. 

8 Rede Social 
Espaço para o relacionamento pessoas que partilham de 
assuntos comuns dentro do sistema. 

9 Área Social Espaço que permite uma maior interação social. 
10 Cooperação Realização de trabalhos coletivos. 
11 Presentes Oportunidades de compartilhar recursos com outros usuários. 

12 Anonimato 
Possibilidade de realização de tarefa específica omitindo quem 
a realizou, para maior privacidade. 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Tabela 10 - Cartas de gamificação categoria Informações. 

Informações 

1 Mapas 
Representação gráfica de locais que podem apresentar, entre 
outra coisas, objetivos e/ou realizações. 

2 Retorno e Feedback Informação sobre o desempenho do usuário. 

3 Ranqueamentos 
Visualização comparativa da progressão e conquistas dos 
usuários dentro do ambiente gamificado. 

4 Monitoração 
Possibilidade de acompanhar o andamento geral do sistema 
gamificado. 

5 Gráficos Sociais 
Capacidade de ver o que seus amigos e colegas estão fazendo 
dentro do sistema e ser capaz de interagir com eles. 

6 Controle de Tempo 
Duração de tempo, contagem regressiva e outras formas de 
contagem temporal no sistema. 

7 Tabuleiro 
Visão geral dos caminhos e situação atual de um sistema por 
representação gráfica. 

8 Impulsionador Incentivador virtual para realização de tarefas. 

9 Lista de Amigos 
Capacidade de ver amigos que também estão no sistema 
gamificado. 

10 Tutorial 
Processo de aprendizagem para o desenvolvimento de 
habilidades iniciais dentro do sistema gamificado. 

11 Feeds de Notícias Visualização de atualizações e novidades. 

12 Regras 
Definição do como e o que pode ser realizado no sistema 
gamificado. 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Tabela 11 - Cartas de gamificação categoria Elementos de Jogos. 

Elementos de Jogos 
1 Níveis de Dificuldade Demonstram as dificuldades de realização de tarefas. 

2 Narrativa 
História elaborada para atividades dentro do sistema 
gamificação. 

3 Easter Eggs 
Segredos especiais que ainda não foram descobertos dentro do 
sistema. 

4 
Surpresa 
(Imprevisibilidade) 

Situações inesperadas ou não previstas 

5 Turnos 
Tempo ou oportunidade de interação de cada usuário com o 
sistema. 

6 Aleatoriedade Elementos que geram aleatoriedade, sorte. 

7 Diferentes Caminhos 
Fornecer diferentes meios para realização das tarefas ou 
avançar de nível. 
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8 Punições 
Perda de pontos ou de progresso atual no sistema gamificado a 
partir de uma falha cometida pelo usuário. 

9 Estados de vitória  
O que torna vencedor um grupo ou um usuário (ganhar, 
empatar e perder). 

10 Restrições Limitações impostas pelo sistema. 

11 
Repetição de 
Experimentações 

Permitir que o usuário tente mais de uma vez a realização de 
uma ação. 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 A Figura 49 apresenta o baralho de cartas impresso. 

Figura 49 - Versão final das cartas de gamificação. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

4.4 BRAINSTORMING 

 Durante o brainstorming foram discutidos três temas referentes a aspectos de um 

ambiente organizacional. O objetivo foi apresentar mecânicas de jogos aos participantes para 

que eles pudessem, por meio delas, desenvolver ideias que poderiam se encaixar no contexto 

do tema apresentado, visando sua melhoria dentro da superintendência e que pudesse motivar 

os funcionários na realização de atividades relacionadas a ele. Inicialmente, as ideias surgiam 

de forma individual, sendo refinadas posteriormente pelo grupo. Os três temas debatidos foram 

o controle de produção, a comunicação e a qualidade de vida. O uso dessa técnica se deu 

exatamente pela sua característica de obter espontaneamente um grande número de ideias e 

soluções, em um curto espaço de tempo e com poucos recursos materiais. 
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Para o controle de produção, que está relacionado ao controle e acompanhamento de 

tudo que é produzido dentro do ambiente organizacional, identificaram-se os seguintes ideias a 

serem adotadas: 

 Permitir a visualização das ações necessárias para atingir um determinado 

objetivo, sendo eles tarefas, metas ou desafios, assim como a sequência que elas 

devem ser realizadas; 

 Conferir pontos de desempenho de acordo com as ações realizadas e a sua 

eficiência. Os desempenhos de cada um poderão ser medidos comparativamente. 

 Oferecer recompensas ou recursos de acordo com o desempenho da pessoa em 

cada ação concluída; 

 Recompensar aqueles que se destacarem na realização de ações de liderança 

dentro de atividades ou no controle de produção; 

 Permitir, durante todo o processo, a alimentação constante de informações para 

que seja possível acompanhar o crescimento das atividades e, ao final, os 

resultados possam ser analisados; 

 Atribuir conquistas para aqueles que conseguirem atingir determinados 

objetivos. Esses objetivos devem ser comuns a todos ou específicos para 

determinada equipe; 

 Identificar as competências das pessoas com base nos tipos de atividades 

realizadas. Dessa forma, caso alguém realize muitas tarefas de um determinado 

tipo, sua habilidade em tal tarefas será grande, assim como o inverso também é 

verdadeiro; 

 Permitir a troca, entre pessoas, dos recursos obtidos no sistema. Esses recursos 

são ferramentas que poderão auxiliar nas atividades dentro do controle de 

produção, desse modo, caso alguém deseje adquirir um determinado recurso que 

outra pessoa possua, pode comunicar seu interesse de modo a realizar uma 

transação; 

 Permitir a votação de medidas e decisões sobre o controle das atividades; 

 Permitir a criação de equipe de pessoas que ficaram responsáveis por 

determinadas atividades; 

 Permitir o reconhecimento entre as pessoas por atividades ou ações realizadas; 

 Permitir a cooperação de pessoas para a realização de atividades ou ações; 

 Permitir o monitoramento do que está sendo realizado ou o que foi feito; 



89 
 

 Apresentar um incentivador virtual para realização de tarefas; 

 Permitir acompanhar o desempenho das pessoas na realização das atividades, 

assim como os prazos para a conclusão; 

 Apresentar uma narrativa que envolva o controle de produção; 

 Permitir informar e identificar o nível de dificuldade das atividades; 

 Usar o fator surpresa; 

 Fazer uso de Easter Eggs. 

Já para o tema da comunicação, ou seja, o processo interno e compartilhamento de 

informações e diálogo dentro do ambiente organizacional, os requisitos levantados são: 

 Permitir que as pessoas possam ajudar uma as outras; 

 Permitir que pessoas possam ganhar avaliações sobre informações fornecidas, 

as quais poderão ser medidas comparativamente, gerando competição; 

 Permitir a troca, entre pessoas, dos recursos obtidos no sistema; 

 Permitir a reunião de um grupo de pessoas para a discussão de determinado 

assunto; 

 Recompensar aqueles que se destacarem na realização de ações de comunicação; 

 Possuir níveis de comunicação que, para realizar um tipo de comunicação, a 

pessoa deve possuir o nível adequado; 

 Identificar as competências das pessoas com base nas comunicações realizadas. 

Dessa forma, caso alguém realize muitas comunicações de um determinado tipo, 

sua habilidade em tal comunicação será grande, assim como o inverso também 

é verdadeiro; 

 Atribuir conquistas para aqueles que conseguirem atingir determinados 

objetivos na comunicação. Esses objetivos devem ser comuns a todos ou 

específicos para determinada equipe; 

 Permitir que aquele que se destacar num projeto possa receber o privilégio de 

virar o líder temporário do projeto; 

 Permitir a criação de enquetes para pesquisa de opiniões; 

 Permitir comentar notícias de forma moderada de acordo com o nível de 

comunicação; 

 Permitir a criação de equipes que poderão se comunicar no sistema; 
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 Permitir acompanhar o desempenho das pessoas na realização das atividades, 

assim como os prazos para a conclusão; 

 Permitir a visualização de atualizações e notícias; 

 Ter a capacidade de ver o que os amigos e colegas estão fazendo dentro do 

sistema e ser capaz de interagir com eles, isto é, visualizar quais as ações ou 

eventos os outros estão presentes e poder comunica-se com eles; 

 Permitir a visualização do nível de dificuldade das atividades para saber como 

distribuí-las e identificar o desempenho das pessoas; 

 Ter vários caminhos para realizar uma mesma ação. 

O último tema abordado foi a qualidade de vida, referente ao bem-estar dos funcionários 

dentro do ambiente organizacional, definiu-se os seguintes pontos a serem usados: 

 Permitir a criação de eventos esporádicos nos quais se possa ter interações entres 

as pessoas; 

 Permitir a criação ou apresentar competições entre as pessoas; 

 Permitir a identificação da participação em ações de saúde e recompensar por 

tal; 

 Permitir que as pessoas possam ajudar uma as outras; 

 Dar a oportunidade de crescimento dentro da empresa a partir de suas 

realizações; 

 Atribuir conquistas para aqueles que conseguirem atingir determinados 

objetivos na qualidade de vida. Esses objetivos devem ser comuns a todos ou 

específicos para determinada equipe; 

 Oferecer recompensas ou recursos de acordo com o desempenho da pessoa em 

cada ação concluída; 

 Apresentar uma moeda virtual que poderá ser usada para a compra de 

recompensas; 

 Identificar as competências das pessoas com base nas ações de qualidade de vida 

realizadas. Dessa forma, caso alguém realize muitas ações de um determinado 

tipo, sua habilidade em tal ação será grande, assim como o inverso também é 

verdadeiro; 

 Permitir a criação de equipes que poderão interagir no sistema e participar de 

eventos em conjunto; 
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 Apresentar uma área para maior interação entres as pessoas; 

 Apresentar um espaço para o relacionamento das pessoas que compartilham de 

assuntos comuns dentro do sistema; 

 Incentivar ações de saúde; 

 Permitir a visualização dos colegas que também estão no sistema, ou seja, quem 

participa do sistema; 

 Ter a capacidade de ver o que os amigos e colegas estão fazendo dentro do 

sistema e ser capaz de interagir com eles, isto é, visualizar quais as ações ou 

eventos os outros estão presentes e poder comunica-se com eles; 

 Permitir repetir alguma ação que foi falha anteriormente; 

 Apresentar situações de vitória, empate ou derrota dentro de ações em conjunto 

ou individuais. 

Desse modo, a partir do resultado obtido, seguiu-se para a verificação de aplicativos que 

podiam possuir tais características para serem usados como referência e iniciou-se os primeiros 

esboços da interface do aplicativo para a construção do protótipo. 

 

4.5 VERIFICAÇÃO DE APLICATIVOS SEMELHANTES 

 A pesquisa dos aplicativos semelhantes aconteceu a partir de outubro de 2016, tanto em 

consulta em sites de busca como na loja virtual Google Play. Os termos utilizados para a 

pesquisa foram “Comunicação”, “Gestão de Projetos”, “Bem-estar” e “Gamification”. 

 Para a comunicação foram analisados os aplicativos “Microsoft Teams” e “Slack”, 

ambos permitem a conversa entre grupos e o compartilhamento de arquivos. Contudo, só existe 

um tipo de comunicação, não sendo possível, por exemplo, a criação de enquetes e de eventos, 

não há também formas de moderação das conversas. A Figura 50 mostra os dois aplicativos em 

questão, à esquerda o “Slack” e o da direita o “Microsoft Teams”. Para esses aplicativos foram 

observadas as formas de interação entre os usuários dentro das conversas e como são exibidos 

os arquivos dentro delas, sendo úteis para a criação dos protótipos.  
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Figura 50 - Telas dos aplicativos "Slack" e “Microsoft Teams” respectivamente. 

 
Fonte: https://play.google.com/store. 

 

O “Slack” possui 5.000.000 a 10.000.000 downloads e 4,4/5,0 de aprovação por 42.464 

usuários. “Microsoft Teams” apresenta 100.000 a 500.000 downloads e 3,7/5,0 de aprovação 

por 752 usuários (GOOGLE PLAY, 2017).  

Com o termo “Gestão de Projetos” conseguiu-se um número maior de aplicativos dentro 

do contexto explorado. Os três primeiros (Figura 51) destacam-se pelo planejamento de tarefas 

dentro de um cronograma. Existe também a possibilidade de adicionar comentários e de lançar 

notificações para os usuários. As fotos e status dos usuários também se destacam. Para os 

protótipos, foram avaliados as fotos e status dos usuários dentro das funcionalidades do sistema, 

o checklist de atividades e a lista de feeds.  

Os aplicativos “Any.do” e “Todoist” possuem a mesma quantidade de downloads, 

10.000.000 a 50.000.000, e uma avaliação semelhante de 4,5/5,0 (272.636 usuários) e 4,4/5,0 

(126.369 usuários) respectivamente. Para o “Redbooth - Gestão de Projetos” o número de 

downloads é bem menor, 10.000 a 50.000, e apresenta 4,3/5,0 de aprovação (1.086 usuários) 

(GOOGLE PLAY, 2017). 
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Figura 51 – Telas dos aplicativos de gestão de projetos, da esquerda para direita, “Any.do”, “Todoist” e 

“Redbooth - Gestão de Projetos”. 

 
Fonte: https://play.google.com/store. 

 

 Os aplicativos “Trello” e “Asana” (Figura 52), dentro da categoria de “Gestão de 

Projetos”, trabalham com a organização de quadros de tarefas, que são mostradas em forma de 

cartões e ainda incluem checklists para controlá-las. É possível, neste caso, adicionar 

comentários e arquivos. Ambos serviram como base para a criação das telas do fluxo de tarefas 

do aplicativo proposto com o uso de cartões, criação de etapas e exibição de conteúdo. Ambos 

aplicativos apresentam a quantidade de 1.000.000 a 5.000.000 downloads, contudo, o “Trello” 

possui uma avaliação de 4,4/5,0 (60.960 usuários) contra 4,1/5,0 (16.134 usuários) do “Asana” 

(GOOGLE PLAY, 2017). 
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Figura 52 - Telas dos aplicativos "Trello" (à esquerda) e "Asana" (à direita). 

 

Fonte: https://play.google.com/store. 

 Os aplicativos relacionados com bem-estar, a maioria estava relacionado com corridas 

ou caminhadas, não sendo, portanto, ferramentas para ambientes organizacionais. Contudo, 

dois deles (Figura 53) demonstraram potencial, um com a presença de atividades individuais 

diversas, “VivaBem”, e outro dicas de saúde, “Dicas de Saúde e Alimentação”, que servem 

como referência para a introdução de desafios de saúde dentro do sistema gamificado, como 

por exemplo, estimular a ingestão de água e a recomendação de práticas de exercício e 

alongamentos. 

 Comparando o uso dos aplicativos de bem-estar, o “Dicas de Saúde e Alimentação” 

possui uma taxa de download de 10.000 a 50.000 contra apenas 1.000 a 5.000 do “VivaBem”. 

Quanto às avaliações dos usuários, o primeiro tem uma nota de 4,6/5,0 (982 usuários), enquanto 

o segundo de 3,9/5,0 (21 usuários) (GOOGLE PLAY, 2017).  
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Figura 53 -Telas dos aplicativos "Dicas de Saúde e Alimentação" e "VivaBem" respectivamente. 

 

Fonte: https://play.google.com/store. 
 

 Por último, para o termo “Gamification”, foi encontrado apenas um aplicativo que usa 

a gamificação e se encaixa no contexto da aplicação, o “Habitica: Gamify Your Tasks” (Figura 

54). Com ele é possível criar lista de tarefas e ganhar recompensas virtuais para o seu avatar, 

que apresenta níveis e progressos distintos. Essas dinâmicas foram absorvidas pelo Gamify 

SINFO. 

Figura 54- Tela do aplicativo “Habitica: Gamify Your Tasks”. 

 

Fonte: https://play.google.com/store. 
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 O “Habitica: Gamify Your Tasks” tem 4,3/5,0 de aprovação por 7.514 usuários e uma 

quantidade de 500.00 a 1.000.000 downloads (GOOGLE PLAY, 2017). 

Após análise dos aplicativos encontrados pelos termos informados, entendeu-se a falta 

de um aplicativo que unisse todas as funcionalidades levantadas por este trabalho e que ainda 

apresenta elementos da gamificação.  

 

4.6 PROTOTIPAGEM 

 Nesta Seção serão apresentadas as opções de interfaces para o aplicativo proposto por 

meio da prototipagem de baixa fidelidade, técnica escolhida devido ao seu baixo custo e rápida 

construção. Sua criação se deu a partir dos conhecimentos adquiridos durante as etapas 

anteriores do projeto, assim como nos estudos dos padrões de projeto de interface (Seção 2.3.1), 

que apresentam padrões de navegação, padrões de formulários, padrões de tabela e padrões 

sociais, que atendem às necessidades para o desenvolvimento do projeto. Uma vez que, em sua 

maioria, os funcionários da SINFO são usuários da plataforma Android (Seção 4.2), decidiu-se 

que o desenvolvimento do protótipo seria voltado às características da plataforma, unindo-se 

juntamente os conceitos do Google Material Design (Seção 2.3.2). 

 Inicialmente a prototipagem foi construída a partir de esboços em papel, que teve a 

finalidade de montar opções de telas a partir das ideias iniciais. Em seguida, passou-se por 

construí-las a partir da ferramenta de desenho Microsoft Paint, considerando as proporções dos 

dispositivos móveis e já com elementos de interface mais elaborados. A Figura 55 apresenta a 

prototipagem inicial em papel. 
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Figura 55 - Telas iniciais do aplicativo desenhadas em papel. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

4.6.1 Tela de Autenticação e Registro  

 A tela de autenticação é a primeira tela do aplicativo e é por ela que o usuário pode 

ingressar ou se registrar no sistema. Seguindo os padrões de formulário de acesso (Sign In), 

utilizou-se apenas duas entradas de dados para a autenticação no sistema, usuário e senha, com 

as opções de desmascarar senha, recuperação de senha, entrar e de registro. Para o registro os 

padrões de formulário Registro (Registration) e Multipasso (Multi-Step) foram observados, por 

exemplo, pela ausência da redundância dos campos e-mail e senha, desmascaramento de senha, 

confirmação de dados, posicionamento dos rótulos dentro dos campos, indicação da quantidade 

de passos totais, entre outros. Ao final do registro ou autenticação, o usuário segue para a tela 

do seu perfil. A Figura 56 exibe as telas de autenticação e registro. 
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Figura 56 - Tela de autenticação e registro do aplicativo. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

4.6.2 Perfil  

 Ao se autenticar no aplicativo, o usuário acessa seu perfil dentro do sistema 

(Figuras 57 e 58). O perfil reúne todas as informações a respeito de um usuário do sistema e 

sua história ao decorrer do tempo. Inicialmente são mostrados os dados da pessoa: nome, e-

mail, equipe, setor, função, data de aniversário (pode ser omitido), carga horária e sua foto no 

sistema (não obrigatório), estas informações são importantes para o controle do aplicativo em 

suas funcionalidades, como, por exemplo, saber qual o período de trabalho. Para melhor 

organização dos elementos do perfil do usuário, decidiu-se dividi-las em quatro subconjuntos: 

(i) projetos e comunidades; (ii) pontos e níveis; (iii) conquistas; e (iv) competências. Para isso, 
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foram usados o do padrão de navegação Dashboard e o padrão social Perfil. No subgrupo de 

pontos e níveis, é mostrado o progresso do usuário quanto a sua participação no sistema, 

especificado por: moeda virtual (usado para comprar recompensas), nível de experiência e os 

pontos de saúde, liderança, mental e social. Abaixo, tem-se as competências obtidas pelo 

usuário dentro dos conhecimentos diversos nos processos de trabalho na SINFO. Por último, 

são exibidas as conquistas fixas adquiridas pelo usuário dentro do sistema. Para as competências 

e conquistas, temos as opções de visualizar detalhes (Figura 57: 3 e 5) e ver mais (Figura 57: 4 

e 6). Na segunda opção observa-se o padrão de projeto de navegação springboard. Na barra de 

título encontra-se a opção de acesso ao menu do aplicativo (Figura 57: 2). 

Figura 57 - Tela de perfil do usuário com as competências e conquistas do usuário. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 



100 
 

Para o subconjunto de projeto e comunidades, é possível visualizar a lista de projetos e 

comunidade na qual o usuário faz parte, com a opção de criar novo projeto ou nova comunidade 

(Figura 58, 3 e 5). Ao selecionar algum projeto ou comunidade, o aplicativo redireciona para o 

conteúdo correspondente (Figura 58: 2 e 4).  

Figura 58 – Tela do perfil do usuário com as funcionalidades de projeto e comunidade. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

4.6.3 Menu  

 Seguindo o padrão de projeto Gaveta Lateral (Side Drawer), o menu do aplicativo 

(Figura 59 e 60) pode ser acessado pelas principais telas do sistema, ele surge como uma opção 

rápida para acesso às várias funcionalidades do sistema, como o perfil (Figura 55: 2), projetos 

e comunidades. Contudo, apenas pelo menu podemos ter acesso às funcionalidades de Feeds, 

Meu Cronograma e Recompensas. Nota-se a presença de indicadores de novidades e do resumo 

das informações pessoais do usuário. 
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Figura 59 - Tela de menu do aplicativo com as funcionalidades acessadas exclusivamente pelo menu (Feeds, 

Meu Cronograma e Recompensas). 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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 A Figura 59 mostra as telas das funcionalidades acessadas exclusivamente pelo menu 

do sistema. A tela de Feeds (Figura 59: 4) apresenta as notificações de novidades para o usuário, 

tanto de comunidades quanto de projetos que ele faz parte. Nessa tela foi usada um esquema de 

cores para diferenciar os tipos de notificações, podendo ser notícias, discussões, enquetes, 

eventos ou tarefas, ao selecioná-las, seguem para a funcionalidade correspondente. Na tela de 

Meu Cronograma (Figura 59: 3) reúne todas as atividades do usuário organizadas por dia. Essas 

atividades são definidas dentro dos projetos ou por meio de eventos nas comunidades. A última 

opção exclusiva do menu mostra a funcionalidade de recompensas do sistema (Figura 59: 5). 

Essas recompensas são itens reais que podem ser adquiridos por moedas virtuais, são 

recompensas como dias de folga, lanches, descontos em entradas ou reuniões sociais da equipe 

etc. Para essas interfaces foram seguidos padrões de tabelas e galeria.  

A Figura 60 exibe as opções de “Visualizar” (2 e 4) e “Criar nova” (3 e 5) presentes no 

menu da aplicação para os projetos e comunidades, essas funcionalidades também podem ser 

acessadas a partir da tela de perfil do usuário.  

Figura 60 - Tela de menu do aplicativo com as funcionalidades de projeto e comunidade. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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4.6.4 Comunidades  

 Comunidades são espaços sociais e de comunicação dentro do sistema. Seu objetivo é 

oferecer meios de troca de informações na SINFO e de relacionamento entre os funcionários. 

Existem quatro formas de comunicação dentro das comunidades:  

 Notícias: usado para comunicações gerais;  

 Discussões: funciona como um fórum para dúvidas e questões; 

 Enquetes: sistema de votação;  

 Eventos: para marcações de reuniões, palestras, comemorações, etc. 

Cada uma dessas formas é representada por uma cor diferente para que se possa 

identificá-las mais facilmente dentro do sistema. Na Figura 61 é possível visualizar a 

comunidade SINFO que possui 40 membros. Utilizou-se do padrão de navegação por abas para 

a organização da divisão das formas de comunicação dentro de da comunidade, assim como o 

padrão de “Tabela sem Cabeçalho” para as listagens e o padrão social “Seguir” para cada item 

das listagens. Para qualquer tópico de comunicação criado na comunidade é possível comentar, 

caso o criador permita comentários, seguir, para receber notificações sobre atualizações, e 

bonificar, por meio de uma “estrela”, indicando que apoia ou curte o tópico. Uma comunidade 

é acessada a partir do menu do aplicativo, perfil do usuário ou após a sua criação (Figura 561 

1.1.1) 
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Figura 61 - Comunidade SINFO e suas formas de comunicação. 

  

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 Na barra de título nota-se as opções de silenciar as notificações e visualizar os membros 

da comunidade SINFO (Figura 61: 5). Na tela de visualização dos membros da comunidade é 

possível saber quantas notícias, discussões, enquetes e eventos foram cadastrados por cada 
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membro e a quantidade de estrelas recebidas, além da opção de adicionar novos membros por 

meio do Floating Action Button do Material Design. 

Figura 62 - Telas de notícias nas comunidades. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 Também por meio do elemento Floating Action Button do Material Design é possível 

criar novos tópicos na comunidade. As Figuras 62 a 65 mostram as telas de criação de novos 

tópicos para cada forma de comunicação possível. Todos eles apresentam em comum um título, 
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um corpo (que pode ser a notícia, o assunto discutido, a questão para votação ou descrição de 

evento), o nível de comunicação e a opção de anexar conteúdo. Para as notícias e eventos é 

possível permitir/bloquear comentários. Para notícias e discussões é possível moderar 

comentários, ou seja, confirmar ou recusar um comentário realizado antes de inseri-lo no tópico. 

Para enquetes pode-se informar uma data limite de aceitação de respostas. E para eventos, deve-

se informar a data na qual o evento vai acontecer e o local. 

Figura 63 - Telas de discussões nas comunidades. 

  

Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 64 - Telas de enquetes nas comunidades. 

  

Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 65 - Telas de eventos nas comunidades. 

  

Fonte: Autoria própria (2016). 

As Figuras 62 a 65 também exibem as telas de visualização dos tópicos após a sua 

seleção. Nelas são mostrados: o título do tópico, juntamente com o seu nível de comunicação; 

a informação da data e de quem cadastrou o tópico; e o conteúdo com os anexos informados. 

Caso possível, também são exibidos os comentários feitos e a opção adicionar novo comentário. 

Para as enquetes temos as opções de respostas. 

Os níveis de comunicação, de 1 a 5, servem para a moderação das postagens nas 

comunidades e também podem ditar a seriedade do tópico:  
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 O nível 1 é o nível básico e todos os usuários começam com ele. Em tópicos 

deste nível, todos podem criar e comentar. 

 Os líderes de equipe começam com o nível 2. Apenas usuários acima do nível 1 

podem criar e comentar. 

 Os coordenadores de equipe iniciam no nível 3. Apenas usuários acima do nível 

2 podem criar e comentar.  

 Os diretores e a secretaria partem do nível 4. Apenas usuários acima do nível 3 

podem criar e comentar.   

 O último, nível 5, inicialmente apenas para a equipe de comunicação, é 

permitido comentários apenas por usuários do mesmo nível. 

O usuário poderá escolher quais níveis de comunicação desejam acompanhar nas 

comunidades, assim, apenas serão alertados para os níveis escolhidos (também terá acesso aos 

tópicos dos demais níveis, mas apenas acessando diretamente pela comunidade). A medida que 

recebe avaliações positivas nos tópicos criados e nos comentários realizados, o colaborador 

poderá subir de nível (até o nível 5). Assim como, avaliações negativas podem fazer com que 

ele retorne aos níveis anteriores (até chegar ao nível 1). 

Inicialmente, por padrão, todos os usuários começam já nas comunidades da SINFO, da 

sua equipe e do setor no qual faz parte. A cada projeto criado, também é criada uma comunidade 

correspondente, assim, ao ingressar em um projeto, o usuário automaticamente também fará 

parte da comunidade desta.  

A partir do menu ou do perfil é possível criar uma nova comunidade. A Figura 66, exibe 

a tela para o cadastro de uma nova comunidade, além das informações básicas do nome e da 

descrição, é possível informar se a comunidade é privada, ou seja, se é visível apenas para os 

membros. Nela é possível informar também os membros administradores e os comuns. 
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Figura 66 - Tela de cadastro de uma nova comunidade. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

4.6.5 Projetos 

 Um projeto é a unidade principal de trabalho de um funcionário da SINFO, normalmente 

está relacionado a um sistema produzido pela superintendência e são neles que definimos as 

tarefas e atividades de cada funcionário. Uma tarefa é a descrição de uma modificação no 

projeto. A partir delas podemos criar atividades para serem realizadas e que serão distribuídas 

entre os membros do projeto. Um projeto pode possuir subprojetos que são módulos, dentro 

deste, que podem se relacionar entre si.  

Para o aplicativo proposto foi criado a ideia de atividades diárias para as equipes de um 

projeto. Essas atividades diárias estão relacionadas ao comprometimento destes com o projeto 

em si e cada projeto tem que possuir pelo menos uma dessas atividades. Entre as atividades 

diárias possíveis, tem-se: 

 Checar andamento do projeto; 

 Responder/Verificar dúvidas; 

 Reunião; 

 Atualizar/Confirmar porcentagem de andamento de atividades; 
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 Informar horas trabalhadas em atividades; 

 Comunicar o que foi feito no dia. 

Para cada atividade diária é possível informar o período em que ela deve ser realizada. 

Ao realizar uma atividade diária, a equipe do usuário que a realizou recebe +1 em seu gráfico 

de comprometimento com o projeto. Caso todos da equipe realizem as atividades no período 

indicado, o gráfico chega a 100%. Caso contrário, este vai regredindo -1 a cada 1 hora de atraso 

por pessoa da equipe. Ao final do dia, a equipe que apresentar o maior gráfico receber pontos 

de liderança e moedas virtuais. 

 A Figura 67 mostra a tela de criação de um novo projeto, novamente utilizou-se o padrão 

de navegação em abas para a divisão e organização dos conteúdos. Estes são: (1) os subprojetos; 

(2) os membros do projeto (chamados de colaboradores); e (3) as atividades diárias para as 

equipes do projeto. Nota-se que, para os colaboradores, é possível definir rótulos de acordo com 

a função do usuário no projeto (Figura 67: 1.1.1). 

Dentro de um projeto (Figura 67: 1.2 ou 1.1.3), trabalha-se com os conceitos de 

repositórios de tarefas e fluxo de trabalho. Um repositório de tarefa é um local do projeto no 

qual podemos adicionar atividades que se relacionam de alguma maneira. Como, por exemplo, 

as tarefas pendentes de serem realizadas ou as tarefas que serão trabalhadas em um determinado 

período. A Figura 68 mostra a tela dos repositórios de um projeto, com a opção de adicionar 

novos repositórios (3) e a tela de tarefas de um repositório (2).  

Observa-se que alguns dos repositórios estão associados a um fluxo de trabalho. Um 

fluxo de trabalho consiste em etapas em que as tarefas devem passar desde o início da sua 

realização até a sua finalização. Podem existir fluxos mais longos ou mais curtos dentro de um 

projeto de acordo com os tipos tarefas. Assim, ao ser definido que as tarefas de um repositório 

serão trabalhadas por um determinado fluxo, e estão prontas para serem executadas, este 

repositório deve ser iniciado no fluxo de trabalho correspondente do projeto, que recebe 

automaticamente estas tarefas em sua primeira etapa. Desse modo, as equipes podem controlar 

melhor a execução das suas tarefas e seus fluxos de trabalho. A Figura 69 apresenta a tela dos 

fluxos de um projeto, assim como a tela de criação de um novo fluxo (4) e a tela de um fluxo 

iniciado com as tarefas presentes em sua segunda etapa (2). 
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Figura 67 - Telas para a criação de um novo projeto. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 68 - Telas de um projeto focado em seus repositórios de tarefas. 

  

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 

As tarefas presentes tanto nos repositórios quanto nas etapas dos fluxos de trabalho são 

organizadas seguindo o padrão de navegação de cartões (Figura 68: 2; e Figura 69: 2), uma vez 

que apresentam uma grande quantidade de informações importantes que devem ser mostradas 

aos membros do projeto, como: a quantidade de atividades feitas/à fazer (progresso); 

quantidade de arquivos anexados; quantidade de anotações inseridas; os usuários que estão 

trabalhando nela; seu nível de dificuldade; e, no caso dos repositórios, a etapa do fluxo o qual 

ela se encontra. 
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Figura 69 - Tela de um projeto focado em seus fluxos de trabalho. 

  

Fonte: Autoria própria (2016). 
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 Além, dos repositórios e fluxos, um projeto apresenta a aba equipes. Por meio do padrão 

Visão Geral de Dados, esta mostra o gráfico de comprometimento das equipes do projeto na 

realização das atividades diárias (Figura 67: 3). 

Figura 70 - Tela de um projeto mostrando o gráfico de comprometimento das equipes. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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 A Figura 70 apresenta a tela de criação de nova tarefa. Essa tela é usada tanto para a 

adição de novas tarefas nos repositórios quanto nos fluxos de trabalho. O nome do projeto já é 

identificado e o usuário deve informar, caso exista algum, qual dos subprojetos a tarefa se 

encaixa e a descrição desta. Também é possível anexar arquivos para a tarefa e a data prevista 

para que ela seja concluída (deadline). Uma das informações importantes trazidas pelo 

aplicativo proposto é o nível de dificuldade das tarefas. Com ele é possível apontar aqueles 

usuários que realizam tarefas de maior dificuldade. A definição do nível de dificuldade de uma 

tarefa se dá a partir da discussão das equipes do projeto.  

Figura 71 - Tela de cadastro de tarefa em um projeto. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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Ao ser criada uma tarefa, é possível visualizá-la como mostra as Figuras 70 e71. Uma 

tarefa é realizada por meio de atividades cadastradas e distribuídas para as equipes do projeto 

de acordo com o seu tipo (Figuras 70: 2.1).  

Uma atividade pode ser realizada por mais de um membro de uma equipe e pode durar 

mais de um dia de trabalho. Com isso, é possível criar checklists de procedimentos para serem 

realizados naquela atividade, no qual cada procedimento é feito apenas por um dos membros 

da equipe (Figura 71: 2.3). Nesses procedimentos é indicado o período que eles serão 

trabalhados (Figura 71: 2.2). Desse modo, é possível criar o cronograma das equipes do projeto. 

Além disso, é permitido o registro das horas trabalhadas em um procedimento (Figura 71: 2.4). 

Essa informação é importante para o acompanhamento e é uma das atividades diárias possíveis 

para o projeto. As horas marcadas nos procedimentos são visualizadas na aba de horas 

trabalhadas de uma atividade (Figura 71: 2.1). A Figura 71 expõe uma tela de atividade, seus 

procedimentos e algumas das ações possíveis. 

 

4.7 AVALIAÇÃO COOPERATIVA 

 O registro do usuário no sistema ocorreu sem dificuldades, todos os participantes 

conseguiram concluir os passos necessários para a finalização da funcionalidade. Apenas um 

dos usuários questionou se era obrigatório adicionar uma foto para o registro. 

 Para o cadastro de projeto, segunda tarefa, os caminhos escolhidos pelos participantes 

foram diferentes, enquanto o primeiro entrou pela opção disponível em seu perfil, o segundo 

acessou o menu da aplicação para fazê-lo. Ambos casos estão corretos, mas para o segundo teve 

um clique a mais, pois, após o registro, o aplicativo redireciona para o perfil do usuário, no qual 

já existe a opção de criação de projeto (usada pelo primeiro participante). O segundo 

participante informou que não tinha visto a opção. 

 Na terceira tarefa, a visualização de notícia de comunidade, para o segundo participante 

foi mais rápido pois, como já tinha acessado o menu do aplicativo, sabia a localização das 

opções de comunidade. Para o primeiro, houve um tempo maior de análise antes de acessar o 

menu e concluir a atividade. Os dois participantes conseguiram acessar uma comunidade a 

partir do menu do aplicativo e visualizar uma notícia. 
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 Para a última atividade, consultar competências, ambos os participantes voltaram para 

o menu do aplicativo, mas não encontraram a opção de competências. Contudo, ao acessar o 

perfil, primeira opção do menu, enxergaram as competências listadas e selecionaram a opção 

de “ver mais” para visualizá-las. 

 A avaliação cooperativa foi cumprida com sucesso e possibilitou observar que houve 

compreensão dos participantes sobre as funcionalidades e interfaces propostas para o aplicativo. 

Entretanto, por se tratar de protótipos de baixa fidelidade, foram geradas algumas dúvidas sobre 

alguns elementos gráficos. 
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5  CONCLUSÃO 

 Este trabalho abordou o problema da ausência de uma ferramenta para dispositivos 

móveis capaz de oferecer melhorias aos processos de trabalho de um ambiente organizacional 

por meio do mecanismo motivacional e do engajamento de funcionários, a partir da introdução 

de elementos de jogos, ou seja, pelo uso da gamificação. Como proposta de solução foi 

realizado o projeto de interfaces para o aplicativo “Gamify SINFO” para a Superintendência de 

Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio de técnicas do Design 

Participativo e da abordagem de Design Centrado no Usuário. 

 Mediante da abordagem de DCU e do Design Participativo, foram definidos métodos e 

técnicas adequadas que envolvessem os usuários reais para cada uma das etapas definidas do 

projeto. Durante todo o projeto, também se teve o cuidado de, sempre que fosse possível, adotar 

mecanismo da gamificação dentro de suas etapas.  

As funcionalidades criadas para o aplicativo foram elaboradas a partir das descrições de 

atividades dentro de um ambiente organizacional, de opiniões sobre o uso de elementos de jogos 

para o contexto e da avaliação cooperativa da interface. 

Como primeiro passo, procurou-se compreender os processos de trabalho dentro das 

equipes da SINFO, observando suas dificuldades e necessidades por meio dos temas de 

planejamento de metas, controle de produção, atendimento de usuários, comunicação, 

relacionamento, reconhecimento, feedback, capacitação e qualidade de vida. Em seguida, 

buscou-se conhecer o perfil dos funcionários dessas equipes, assim como suas avaliações sobre 

o ambiente organizacional e a experiência com smartphones e a gamificação. Nesses 

levantamentos, destacam-se os relatos de dificuldades e melhorias e que mais de 50% dos 

participantes, em média, classificaram esses fatores como regulares à péssimos, chegando a 

número maiores para os que apresentam mais tempo de trabalho na SINFO. 

Seguindo a método, foram elaboradas cartas para gamificação de sistemas a partir de 

mecânicas e componentes de jogos. Com essas cartas foi possível coletar os anseios de 

colaboradores da SINFO, quanto ao uso da gamificação como solução para a melhoria dos 

temas apresentados. Os levantamentos feitos acima de aplicativos existentes no mercado, 

serviram para comparar as funcionalidades propostas com as existentes em aplicativos do 

mercado e como um guia para a criação das interfaces do aplicativo proposto e do protótipo de 

baixa fidelidade. Por fim, realizou-se uma avaliação cooperativa do do protótipo com o intuito 
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de verificar o entendimento dos usuários sobre as interfaces proposta e a compreensão sobre o 

fluxo de navegação. 

Como resultado deste trabalho, obtivemos um projeto de interface para um aplicativo 

móvel, que apresenta as seguintes características: acompanhamento de projetos e atividades; 

comunicação de equipes e pessoas por meio de comunidades; desafios que remetem ao bem-

estar de pessoas; cronograma de atividades; sistema gamificado com conquistas, pontuações e 

recompensas; acompanhamento de novidades; entre outras funcionalidades, que auxiliam no 

engajamento de um ambiente organizacional no controle de produção, na comunicação e na 

qualidade de vida. 

Desse modo, a solução dispõe de meios para: fornecer informações imediatas do 

progresso de um projeto; exibir informações gráficas sobre os desempenhos de cada equipe ou 

usuário; visualizar e compartilhar notícias, discussões, enquetes e eventos de forma rápida e 

interativa; juntar várias ferramentas em uma única de forma integrada; proporcionar uma maior 

interação entres os funcionários de um ambiente organizacional; acessar informações de 

projetos e comunicação fora do ambiente de trabalho; e prover benefícios de uma computação 

móvel, como a conectividade, interatividade e portabilidade. 

Portanto, pode-se concluir que, a partir das características e vantagens relatadas, o 

protótipo do aplicativo produzido resultante desse trabalho, mostrou-se promissor como um 

mecanismo facilitador para o controle e acompanhamento de projetos e atividades, para a 

comunicação e como forma interação dentro de um ambiente organizacional. Além disso, 

ressalta-se ainda que, com o uso da gamificação, o aplicativo apresenta meios para a motivação 

e o engajamento dos usuários nessas atividades. 

Contudo, pelo seu caráter de projeto, ou seja, pela ausência de um aplicativo funcional, 

e sua aplicação apenas para a Superintendência de Informática da UFRN não é possível afirmar 

que a solução irá satisfazer as necessidades levantadas e em ambientes organizacionais 

distintos. 

Dessa forma, a proposta de projeto de interfaces apresentada serve como base para a 

condução de trabalho futuros que avancem em sua prototipação com o propósito de criar um 

aplicativo funcional e que sejam realizados testes dentro de ambientes reais de uso. Como 

melhoria futura, recomenda-se a aplicação das técnicas expostas neste trabalho na criação de 

novas funcionalidades, que visam integrar os demais temas apresentados, como a capacitação, 

o atendimento de usuários e reconhecimento.  
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