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RESUMO
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) possui sistemas de
informação desenvolvidos na instituição, dirigidos aos seus servidores, e tem
empenhado-se em sanar as dificuldades dos usuários, as quais são relativas à
interação com esses sistemas; a exemplo da incompreensão de como operá-los
ou da sua linguagem incompatível com o dia-a-dia dos usuários etc. Nada
obstante, há relatos de falta de engajamento dos servidores na realização de
determinadas tarefas dentro dos sistemas de informação, posto que aqueles as
consideram cansativas e/ou desinteressantes. No intuito de reparar os
problemas de interação com tais sistemas e engajar os seus usuários na
realização dessas tarefas, a UFRN, através da Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas (PROGESP), desenvolveu o projeto de gamificação em meados de
2015 até início de 2016. A gamificação ocorreu sobre funções do Sistema de
Recursos Humanos (SIGRH), entre elas o Levantamento de Necessidades de
Capacitação (LNC), o qual recebeu uma nova interface com elementos de jogos.
O projeto de gamificação seguiu diretrizes do Design Centrado no Usuário
(DCU), uma abordagem de desenvolvimento de produtos. Essa pesquisa é um
estudo de caso que buscou investigar o processo de gamificação do LNC,
verificando as características seguidas de Design Centrado no Usuário e
elementos de jogos adotados, analisando de que forma a gamificação e DCU
podem ter influenciado os resultados obtidos pelo projeto. Ademais, o sistema
foi avaliado junto a um grupo de usuários através da Avaliação Cooperativa e de
questionários, analisando a percepção do usuário sobre a mudança realizada no
sistema e identificando se ainda haveria aspectos a melhorar no LNC. A
pesquisa mostrou que a maior parte dos usuários aprovou a mudança e que a
gamificação e o DCU colaboraram para esse resultado, todavia também tenha
revelado vários pontos que podem ser aprimorados e aspectos a serem tratados
a fim de que a ferramenta atenda bem à soma de usuários e às necessidades
deles.
Palavras–chave: Design Centrado no Usuário. Gamificação. Experiência do
Usuário.

ABSTRACT
The Federal University of Rio Grande do Norte – UFRN, has its own softwares
developed by the institution and has been concerned about solving problems
related to user's interaction difficulties in these softwares, which are
misunderstanding about how to operate the software, incompatible language with
the user’s daily routine, among others. Furthermore, there are reports about lack
of interest from the users in performing some tasks on the software because they
are considered tiresome and/or uninteresting. In order to solve these problems,
the UFRN, through the PROGESP – people management department, developed
the Gamification Project in the middle of 2015 / early 2016. The Gamification has
occurred on some functions in the human resources software – SIGRH, among
those, the Training Needs Survey – LNC who has gained a new interface with
game elements. The Gamification Project followed the guidelines from the User
Centred Design – UCD, which is an approach of products development. This
paper is a study case that sought to investigate the LNC gamification process,
verifying the characteristics adopted from UCD guidelines and which game
elements have been used in the Gamification, analyzing how Gamification and
UCD can influence the results obtained by the project. Furthermore, it was sought
to evaluate the software with a group of users, using the Cooperative Evaluation
and questionnaire technics, analyzing the user’s perception about the software’s
changes and identifying whether there could be some aspects to improve at LNC.
The research showed that the major part of the users has approved the change
and that Gamification and UCD have contributed to this positive result, but also
revealed several aspects to be improved, so the tool can attend properly all the
users and their needs.
Key-words: User Centred Design. Gamification. User Experience.
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1

INTRODUÇÃO
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), através da

Superintendência de Informática (SINFO), desenvolve e constantemente aprimora os
sistemas integrados de gestão (SIGs). Esses sistemas obtiveram reconhecimento
nacional devido à Rede de Cooperação, criada em 2009, composta por algumas
instituições federais que utilizam os SIGs e contam com o apoio da UFRN para a
implantação desses sistemas. Um deles, o Sistema Integrado de Gestão de Recursos
Humanos (SIGRH), é objeto de estudo deste trabalho.
Através do SIGRH, é realizado, anualmente, o Levantamento de Necessidades
de Capacitação (LNC). O LNC é uma ferramenta que possibilita o planejamento e
execução de atividades de capacitação para os servidores, no entanto há relatos de
resistência no preenchimento voluntário da ferramenta, que é semelhante a um
formulário e fica disponível no SIGRH por um período determinado do ano. A
quantidade de participações tem sido bastante inferior à quantidade de servidores
ativos na instituição.
Alguns feedbacks recebidos pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN
(PROGESP) indicam que a resistência dos usuários pode ser causada por problemas
de interação com o SIGRH. Estudos na área de Interação Humano Computador (IHC
ou Human Computer Interaction - HCI, em inglês), mostram que problemas de
interface podem acarretar desinteresse dos usuários e até desuso de sistemas.
No ano de 2015, a PROGESP desenvolveu o projeto de gamificação. Um dos
intuitos da proposta foi obter um maior engajamento dos servidores no Levantamento
de Necessidades de Capacitação (LNC) e, assim, também obter uma quantidade
maior de participações. A gamificação é uma estratégia para engajar os usuários
através da aplicação de recursos semelhantes a jogos em contextos sem relação
alguma com games. O LNC passou por um completo redesign sendo um projeto piloto
de gamificação.
O projeto seguiu diretrizes do Design Centrado no Usuário, uma abordagem de
desenvolvimento de produtos que pode ajudar a trazer satisfação para o usuário. Isso
se dá devido ao usuário ser envolvido em todas as fases de elaboração do produto desde o projeto à avaliação final -, adequando-o ao consumidor e diminuindo a
possibilidade de problemas de interação. De acordo com a Coordenadoria de
Capacitação e Educação Profissional (CCEP), o projeto foi bem-sucedido, pois o LNC
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alcançou um número maior de respostas, se comparado ao de anos anteriores;
contudo, o resultado não atingiu completamente as expectativas.
Este trabalho tem por objetivo analisar com mais detalhes os impactos que a
mudança realizada no sistema provocou junto aos usuários, conhecer suas
necessidades e características e investigar de que forma o usuário percebeu a
mudança no LNC; se a considerou positiva ou não, se problemas existentes na versão
anterior foram solucionados e se existem pontos a melhorar na nova versão. Além de
buscar, em todo momento, analisar o nível de influência que a gamificação e o Design
Centrado no Usuário podem ter tido sobre os resultados disponíveis obtidos pelo
projeto e sobre os aqueles encontrados através desta pesquisa.
A presente pesquisa é caracterizada como um estudo de caso, pois, conforme
afirma Goldenberg (2002, p. 34) “...o estudo de caso reúne o maior número de
informações detalhadas, por meio de diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo
de apreender a totalidade de uma situação e descrever a complexidade de um caso
concreto. ” A pesquisa está dividida em três partes. Na primeira parte, buscou-se fazer
um retrospecto do projeto de gamificação a fim de compreender como ela foi planejada
e executada - quais elementos de jogos foram escolhidos e o porquê - e identificar as
diretrizes de Design Centrado no Usuário adotadas. Para isso, foram realizadas
entrevistas utilizando-se roteiros pré-definidos com seis participantes do projeto.
Na segunda parte, foram reunidos dados disponíveis sobre o LNC, tanto da
versão nova, gamificada, quanto da anterior. O objetivo foi reunir a maior quantidade
possível de informações para análise. Após a aplicação da versão gamificada, os
resultados obtidos disponibilizados em relatórios do SIGRH e na base de dados do
sistema foram agrupados, como por exemplo, o total de respostas ao formulário. Além
disso, foram analisados dois relatórios produzidos pela CCEP, 22 chamados
cadastrados pelos usuários durante os períodos de aplicação do LNC na versão antiga
e nova, entre outros.
A terceira e principal parte visou analisar a percepção do usuário sobre a
mudança feita, buscando conhecer a sua opinião em quesitos que vão desde o novo
design do LNC até a adequação da linguagem empregada na ferramenta com o diaa-dia do usuário, passando pela compreensão dos símbolos/pictogramas utilizados
na interface do LNC (Ergonomia informacional) e pela usabilidade da ferramenta e
satisfação de uso/experiência, comparando a versão antiga (disponível até 2014) e a
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nova (gamificada), identificando possíveis limitações e melhorias a serem feitas nesta.
Para isso, foi utilizada a técnica de Avaliação Cooperativa e questionário.
A Avaliação Cooperativa contou com a participação de 12 usuários dos perfis
típicos do sistema: gestores, técnicos-administrativos e docentes, sendo quatro
usuários de cada um dos perfis. A quantidade de usuários foi limitada pelo tempo para
desenvolvimento da pesquisa. Cada sessão de avaliação durou entre uma e duas
horas em média. Além dos perfis típicos, buscou-se dividir os usuários de acordo com
alguns critérios: idade, sexo e familiaridade com o LNC. O objetivo foi verificar se havia
diferenças de comportamento e percepção relacionadas a esses critérios.
Para as sessões de avaliação, foram elaboradas listas de tarefas para cada
perfil e versão do sistema. Essas listas guiaram as avaliações e foram úteis para a
observação sistemática por análise da tarefa, técnica que observa o comportamento
do usuário durante a realização de uma determinada tarefa, segundo aspectos préestabelecidos.
Foram aplicados, ainda, dois questionários de formatos semelhantes a um
questionário de satisfação (QUIS) (SHNEIDERMAN, 1998), um destinado aos
participantes da Avaliação Cooperativa e outro para a comunidade de servidores
técnicos-administrativos, docentes e gestores, obtendo o total de 83 respostas. Ambos
foram aplicados online. Os dados obtidos através das técnicas utilizadas foram
comparados e confrontados, e os resultados, apresentados.
A motivação pela escolha desse tema está na importância que o projeto de
gamificação pode ter na resolução de problemas que envolvam a necessidade de
engajamento de usuários, como também, poder analisar na prática os resultados da
gamificação em conjunto com o Design Centrado no Usuário no contexto de
desenvolvimento de sistemas. Soma-se a isso, ainda, a necessidade de
desenvolverem-se sistemas que tragam satisfação ao usuário ao utilizá-los,
considerando-se suas características, necessidades e sentimentos.
Espera-se trazer, como contribuição, sugestões de melhorias para o processo
de desenvolvimento de sistemas da UFRN-SINFO, colaborando, assim, para a criação
de produtos de software melhores do ponto de vista dos usuários atendendo às suas
necessidades.
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Figura 1 – Diagrama de Estruturação da Pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora.
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2

DESIGN

CENTRADO

NO

USUÁRIO

NO

DESENVOLVIMENTO

DE

SISTEMAS
Uma melhor compreensão do significado do Design Centrado no Usuário é
obtida quando se compreende o significado do design em si. Giacomin (2012,
tradução nossa) relata que, na língua inglesa, design pode ser interpretado como
substantivo e como verbo. Como substantivo, pode significar esboço, rascunho etc, e,
como verbo, significa representar algo e também reparar, resolver algo. Neste mesmo
sentido, Formiga (2011, p. 15, grifo nosso) afirma: “Pensar o design nos mostra uma
perspectiva possível de buscar contribuir com a sociedade, buscar soluções
inovadoras e acolher o usuário lhe dando segurança e conforto através da
informação eficiente. ”.
Para Papanek (1974, tradução nossa), o planejamento e padronização de
qualquer ato para um fim desejado e previsível constitui o processo de design.
Segundo Norman (2006), a missão do design é criar produtos bons, bonitos e eficazes.
O design se tornou também uma abordagem de gestão de projetos, o Design
Thinking. Essa abordagem se baseia na forma de trabalho dos designers,
considerando que esses têm como principal objetivo identificar problemas e gerar
soluções através de um mapeamento cultural e das experiências dos indivíduos para
se obter uma visão mais completa. É um processo multidisciplinar, e não linear, a fim
de gerar alternativas para transpor possíveis barreiras e consequentemente produzir
soluções inovadoras (VIANNA et al., 2012).
Niemeyer (2003) afirma que cabe ao designer incorporar à prática do seu
trabalho e pesquisa os conhecimentos de outras áreas que sejam aplicáveis ao
design. Ele destaca que o design possui um vetor social por sua contribuição na
elevação da qualidade de vida individual e social resultante de sua aplicação ao
desenvolvimento de produtos.
O Design Centrado no Usuário (DCU), também denominado Design Centrado
no Humano na tradução da expressão inglesa (Human Centred Design - HCD), tem
suas origens em campos como a ergonomia, ciência da computação e inteligência
artificial. A ISO 9241-210 descreve o Design Centrado no Usuário como uma
abordagem de projeto e desenvolvimento de sistemas (GIACOMIN, 2012, tradução
nossa).
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Para Krippendorff (2004, tradução nossa, p. 8), o termo centrado no humano
quer dizer que essa abordagem considera que o uso de produtos/serviços é
inseparável de como os usuários os concebem e se envolvem com eles no mundo,
“humanos não respondem as qualidades físicas das coisas, mas ao que elas
significam para eles”.
A ideia básica do Design Centrado no Usuário é passada por Lowdermilk (2013,
p. 20): “Para criar produtos que os usuários amem, é preciso incluir os usuários no
processo de criação desses produtos”. O objetivo disso é definir claramente o perfil
do usuário e suas necessidades (PREECE, ROGERS e SHARP, 2005).
Ao desenvolver um produto ou serviço usando o processo de Design Centrado
no Usuário as pessoas são o centro das atenções e parte integrante do processo de
desenvolvimento. Metodologias como entrevistas, observações e vários tipos de
testes com o usuário durante a criação do produto/serviço fazem parte do processo
de DCU (KALBACH, 2011).
Morris (2011) afirma que o cerne do DCU é compreender as necessidades e
desejos das pessoas e que as pesquisas devem ser conduzidas levando em
consideração as características dos usuários, tais como gênero, idade e cultura,
permitindo a identificação e criação de produtos novos ou melhores.
Rabello (2010) afirma que o usuário, em vez de ator social – que contribui para
o aperfeiçoamento de produtos e serviços –, costumava ser tratado apenas como
tendo um papel secundário e apartado de um contexto. Entretanto, estudos desde a
década de 70 até os dias que correm mostram a importância de se mudar a visão
sobre a função do usuário e considerar outros aspectos ligados a ele, quais sejam:
sociais, econômicos, culturais e também cognitivos – percepção, motivação etc.
Gould e Lewis (1985) descrevem os três princípios básicos do Design Centrado
no Usuário. Estes princípios são atemporais:


Ênfase inicial em usuário e tarefas: foco no comportamento do usuário, suas
tarefas e objetivos, suas características físicas e cognitivas e o contexto de uso.
Para isso, faz-se pesquisa qualitativa: observações in loco, entrevistas e
estudos dia-a-dia. Baseado nas descobertas da pesquisa, criar perfis. Em caso
de recursos curtos, partes interessadas internas, que tenham contato frequente
como usuário e conheçam bem o público-alvo, podem ser utilizadas. Embora
indicado, o uso de pessoas internas da organização em lugar do usuário real
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pode tender a obter-se apenas um ponto de vista da organização, diferente da
real perspectiva do usuário.


Medida Empírica: Dadas as metas do negócio e as necessidades dos
usuários, é hora de estabelecer os objetivos do design. Esboços, protótipos e
wireframes são fundamentais para o processo de design, visto que permitem
mensurar os conceitos de design em relação às metas quantificadas. Existem
vários métodos com os quais os projetos podem ser testados.



Design Interativo: Possibilitar tempo para testes e erros. Depois dos
experimentos empíricos, é necessário dedicar tempo à revisão e à correção de
problemas.
Bürdek (2006) afirma que o conceito de produto tradicional está em mutação,

pois hoje o produto não se trata somente de um objeto físico, mas também de
software, através de interfaces.
Os sistemas de informação são reconhecidos como produtos e, como tal,
devem adequar-se ao usuário a partir de seu projeto, assim como acontece com o
desenvolvimento de qualquer outra espécie de produto. A história mostra que essa
preocupação, no entanto, não foi sempre presente. Os sistemas e computadores
focavam na execução de tarefas, sem aterem-se às características, necessidades e
limitações dos seus usuários, tampouco consideravam a interação de seu público com
o hardware e o software.
O Design Centrado no Usuário é uma abordagem aplicada ao desenvolvimento
de produtos, dentre os quais também se encontram os sistemas de informação. A
aplicação na área de desenvolvimento de sistemas tem sua relevância confirmada
pela existência do padrão ISO e agrega uma diversidade de conhecimentos científicos
para sua aplicação.
A ISO 9241-210 (2010) descreve o DCU como uma abordagem para o
desenvolvimento de sistemas interativos, o qual ajuda a tornar os sistemas melhores
através do foco nos usuários, suas necessidades e requisitos e pela aplicação de
conhecimentos e técnicas de usabilidade e ergonomia. A norma afirma, ainda, que
sua aplicação melhora a eficácia e eficiência, aumenta o bem-estar humano, a
satisfação do usuário, acessibilidade e sustentabilidade.
Além de todos os benefícios citados, a norma ISO 9241 (2010) também afirma
que a abordagem pode ser incorporada em metodologias de desenvolvimento
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diversas: orientadas a objeto, cascata e desenvolvimento ágil. Destaca-se que a
UFRN utiliza a metodologia de desenvolvimento ágil SCRUM para a estruturação dos
sistemas SIG.
Giacomin (2012, tradução nossa), cita seis características de um sistema
centrado no usuário, de acordo com a ISO 9241-210:


Adoção de habilidades e perspectivas multidisciplinares;
- Design;
- Ergonomia (Ergonomia informacional);
- IHC;
- Usabilidade.



Entendimento claro de usuários, tarefas e ambientes;



Design orientado por avalição centrada no usuário;



Consideração ao total da experiência do usuário;



Envolvimento de usuários através do projeto e desenvolvimento; e



Processo interativo.
O DCU envolve multidisciplinaridade e, para a área de desenvolvimento de

sistemas, alguns conhecimentos tornam-se essenciais na garantia de um bom
produto. Pensar no Design Centrado no Usuário no contexto de sistemas diz respeito,
diretamente, a pensar nas interfaces e como comunicar-se-ão com o usuário. Logo, a
Interação Humano-Computador é um conhecimento primordial em projetos centrados
no usuário.
2.1

O Usuário e a Interação Humano-Computador
A ciência da interação humano-computador surgiu como fruto de uma reflexão

de como melhor adaptar os sistemas aos seus usuários. As interfaces dos sistemas
são a identificação principal que os usuários têm com esses produtos. Passos (2010)
afirma que as primeiras interfaces computacionais não tinham foco na facilidade de
uso, mas sim na inovação tecnológica, no que era possível se fazer por intermédio
delas. Todavia, com a inserção dos computadores na vida cotidiana, a atitude do
usuário mudou, e esse tornou-se mais exigente.
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ROGERS et al. (2011) afirmam que um dos principais objetivos do design de
interação é reduzir os aspectos negativos da experiência do usuário (frustração e
aborrecimento, por exemplo) e ao mesmo tempo ressaltar os positivos. Trata-se de
desenvolver produtos fáceis e agradáveis de usar, a partir da perspectiva do usuário.
Segundo Kripendorff (2000), as interfaces fazem parte do projeto de artefatos
e têm importância central posto que o ser humano não reage somente às qualidades
físicas dos produtos ao interagir com eles, mas também aos significados que
transmitem.
Alguns problemas de interface estão relacionados a forma como ela é
desenvolvida. Muitos projetos não envolvem a participação dos usuários nas fases de
design, e os desenvolvedores executam o projeto sem levar em conta a experiência e
necessidades dos usuários, considerando apenas a sua própria visão técnica (SANTA
ROSA e MORAES, 2012).
Cybis (1998), afirma que a qualidade do desempenho do usuário com um
software está relacionada à qualidade da interface. Sendo uma área multidisciplinar,
vários conhecimentos podem ser agregados para desenvolver-se uma interface com
qualidade e que proporcione uma boa experiência ao usuário. A preocupação com a
usabilidade, Ergonomia informacional e a compreensão do que interfere em uma
experiência positiva na interação com os sistemas são exemplos disso.
2.2

Usabilidade
Pensar em Design Centrado no Usuário no contexto de sistemas é também

preocupar-se com usabilidade. Para Cybis (2010), a usabilidade é uma qualidade que
depende das características do sistema e do usuário, não podendo ser, por isso,
considerada uma qualidade intrínseca àquele, mas sim da interação de ambos;
considerando tanto a eficiência no uso do sistema, quanto quão agradável é essa
interação.
Nas últimas décadas, diversos estudiosos já propuseram critérios, princípios ou
heurísticas de usabilidade que podem servir como configuração de base a partir da
qual uma interface venha favorecer o estabelecimento da usabilidade na relação
usuário – sistema (CYBIS et al., 2010). As heurísticas de Nielsen, um especialista em
usabilidade nos Estados Unidos, são bastante conhecidas e servem para uma
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avaliação dos requisitos mínimos necessários para uma interface com boa usabilidade
(NIELSEN, 1994, tradução nossa):
1. Visibilidade do status do sistema: o sistema deve manter comunicação com
o usuário sobre o que está acontecendo, dentro de um tempo razoável.
2. Compatibilidade entre o sistema e o mundo real: a comunicação dos
sistemas deve utilizar palavras, frases e conceitos familiares aos usuários
em lugar da linguagem técnica de sistema.
3. Liberdade e controle do usuário: os sistemas devem possibilitar ao usuário
desfazer ações, sair facilmente de uma tela que tenha acessado sem querer,
e assim fornecer liberdade e controle sobre a navegação no sistema.
4. Consistência e padrões: os usuários não devem ficar confusos se diferentes
palavras, situações ou ações significam a mesma coisa. Deve haver
padronização de comportamentos, formas e linguagem dentro do sistema.
5. Prevenção contra erros: evitar que os erros ocorram e procurar confirmar as
ações dos usuários quando elas são propensas a erros por parte deles
6. Reconhecimento em lugar de lembrança: ícones, ações e opções devem
permanecer visíveis para o usuário, como também instruções de uso devem
ser facilmente acessadas.
7. Flexibilidade e eficiência de uso: o sistema deve ter meios de acesso rápido,
atalhos que forneçam agilidade ao acessar funções do sistema e assim
auxiliem o usuário frequente do sistema.
8. Projeto minimalista e estético: manter no sistema apenas as informações
relevantes.
9. Auxiliar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperarem-se de erros:
as mensagens de erro, emitidas pelo sistema, devem ter linguagem clara
que auxilie os usuários a corrigir os erros e entender o que houve de errado.
10. Ajuda e documentação: o sistema deve ter documentações de ajuda fáceis
de encontrar, claras e objetivas.
Desenvolver um sistema com boa usabilidade depende da análise cuidadosa
do contexto de uso, ou seja, de como, onde e em que situação ele será utilizado. A
participação ativa do usuário durante o projeto da interface, interferindo nas decisões
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de projeto, proporcionará qualidades internas e externas ao sistema. (CYBIS et al.,
2010).
Para contribuir com a usabilidade, recomenda-se também o estudo da
Ergonomia informacional no projeto de interfaces de sistemas. A escolha adequada
dos símbolos (ícones) utilizados em uma interface, faz parte dessa área derivada da
ergonomia e de grande relevância para os projetos de sistemas.
2.3

Ergonomia Informacional no Projeto de Interfaces
Segundo a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), os domínios da

ergonomia são físico, cognitivo e organizacional: A ergonomia cognitiva trata de
questões como percepção, memória, raciocínio e interações entre seres humanos e
elementos de um sistema. É essa área de domínio que estuda entre outras coisas a
interação homem-computador. Segundo Silva e Silva (2010), a ergonomia
informacional é uma disciplina que estuda o arranjo dos dispositivos de sinalização,
informação e comando, com a finalidade de otimizar as condições de percepção.
Martins e Moraes (2002) afirmam que a ergonomia informacional contempla a
cognição e a percepção, além de abranger aspectos da linguagem verbal e
iconográfica e o estudo dos canais de comunicação do ser humano. Eles ainda
explicam que a ergonomia informacional se preocupa com a estrutura das
sinalizações e a sua influência na eficácia e eficiência da informação apresentada.
Para Iida (2005, p. 2), a ergonomia estuda o homem para ajustar o trabalho às
suas capacidades e limitações. A ergonomia informacional também tem esse intuito,
sendo que nesse caso, a adequação feita é sobre a forma de comunicar, passar
informações e, no contexto de interfaces de sistemas, ela auxilia a projetar a interface
de forma que ela se comunique adequadamente com o usuário.
Ainda segundo esse autor, a ergonomia moderna preocupa-se principalmente
com os aspectos sensoriais de percepção, processamento de informações e de
tomada de decisões.
É importante considerar os modelos mentais dos usuários na construção de
uma interface, ou seja, aquilo que a mente do usuário já está familiarizada. A
ergonomia tem como objetivo traduzir esses princípios comportamentais em requisitos
de design através de métodos e técnicas (MORAES, 2002).
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As interfaces de sistemas se utilizam de ícones, pictogramas que representam
ações e conceitos (CARDOSO e RAMALHO, 2012). Em uma interface de sistema,
tanto a linguagem verbal utilizada (palavras, frases e textos), quanto a não verbal
(pictogramas/ ícones), precisam ser analisadas. Formiga (2011, p. 36), afirma que o
processamento e memorização de imagens é mais eficaz que apenas palavras e que
a junção dos dois tem ainda melhor resultado. A autora relaciona as seguintes
vantagens para o uso de símbolos, as quais podem ser aplicadas a interfaces:


Podem ser classificados e identificados rapidamente;



Podem ser entendidos por pessoas que não leem a língua;



São mais compactos;
Padovani (2004) afirma que quando são observados critérios ergonômicos no

desenvolvimento dos ícones, esses trazem diversas vantagens, tais como:
“universalidade;

detecção/identificação;

recodificação;

forma

condensada

e

multidimensionalidade”. Esses critérios, segundo Iida (2005), vão desde figuras
atraentes e simples até as facilmente percebidas com formas que não permitam
duplicidade de informações, simetria, proporção, ângulo de visão e que sejam
constituídas de imagens familiares e concretas. No entanto, mesmo com todos esses
cuidados, as falhas poderão acontecer. Frisoni e Borges (2003), afirmam que os
ícones precisam ser a representação mais próxima da realidade e não apenas figuras
abstratas. Assim, a representação dos ícones em páginas Web tem como principal
função substituir palavras ou expressões, utilizando-se de ideologias, ressaltando-se
a percepção do usuário.
Ao desenvolver uma interface, o design dos ícones e pictogramas merecem
atenção. Para minimizar problemas, testes de compreensibilidade podem ser
aplicados sobre os ícones projetados. Cardoso (2012) afirma ter notado uma lacuna
na metodologia de design de ícones digitais tanto para projetar quanto para avaliar
ícones.
Horton (1994) sugere três fases para o teste de ícones de interfaces: Formativa,
Avaliativa e Comparativa. Cada uma delas é resumida a seguir:
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Formativa: São feitos protótipos simples, como rascunhos, que são testados e
readequados até chegar a um ponto ideal onde não se detectem falhas. O
objetivo sanar os erros encontrados.



Comparativa: O objetivo é comparar projetos paralelos de ícones através de
critérios bem definidos, para então selecionar o que será usado em definitivo
em um projeto.



Avaliativa: O objetivo é assegurar a qualidade dos ícones através de testes
com critérios bem definidos. Para isso, usuários, cenários e tarefas têm que se
aproximarem ao máximo da realidade.
É

também possível

usar o método de

compreensibilidade de símbolos (FORMIGA, 2011).

compreensão para

avaliar
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3

GAMIFICAÇÃO
Os jogos (ou games, em inglês) são muito primitivos na história da humanidade.

Eles são uma atividade lúdica presente inclusive entre animais, como cachorros, que
brincam entre si por instinto natural (HUIZINGA, 2003). Crawford (1982) afirma que
um dos intuitos fundamentais dos jogos é educar e também trazer divertimento e
convívio social. É isso que torna os jogos estimulantes, e esse estímulo trazida pelos
jogos contribuiu para o surgimento da gamificação (termo originado de um neologismo
da língua inglesa - Gamification)
O clássico autor Piaget (1954) afirma que a alegria acelera o desenvolvimento
do processo ensino-aprendizagem, que é um processo que acontece com os usuários
ao interagirem com sistemas de informação, tendo que aprender as funcionalidades e
caminhos do sistema.
A gamificação significa a utilização de elementos de jogos em contextos
distintos de jogos. O termo gamificação foi criado pelo programador britânico Nick
Pelling que o utilizou, em 2002, para descrever a proposta de uma interface
semelhante à de jogos, com o objetivo de facilitar o trabalho de clientes (usuários) em
transações eletrônicas (NAVARRO, 2013; BURKE, 2015). O termo, no entanto, foi
recebendo novos significados com o passar do tempo, tornando-se mais que uma
interface semelhante a um jogo mais uma estratégia de engajamento com uso de
elementos de jogos que necessita de projeto e reflexão para sua implementação
eficaz.
Segundo Burke (2015, p. 14), a gamificação é um instrumento motivacional que
tem como objetivo “desenvolver habilidades, alterar comportamentos e aprimorar a
vida das pessoas”. Burke afirma ainda que a gamificação é um método para engajar
pessoas digitalmente em vez de pessoalmente, o que implica em levar as pessoas
a interagir com computadores e outros dispositivos digitais.
Pesquisas de Quesenbery (2013, apud O’Brien e Toms, 2008) evidenciam que
o engajamento dos usuários é uma dimensão da usabilidade e é influenciada pela
primeira impressão do usuário com uma aplicação e a satisfação percebida ao utilizála. O'Brien e Toms (2008) afirmam que estudos sobre engajamento são feitos
relacionados a algumas temáticas: apresentação da mídia; percepção de controle pelo
usuário; desafios propostos; variedade e possibilidade de escolha; e o feedback.
Essas características também são notadas em jogos.
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A interação com interfaces desenvolvidas para mídias digitais é alvo de atenção
de designers de jogos (GRASSI, 2016) pois esse meio digital já faz parte do cotidiano
das pessoas através de mídias sociais e continua a desenvolver-se, alcançando
pessoas de todas as idades. No Brasil, a indústria de jogos digitais tem crescido
especialmente no sul e sudeste desde 2009 (BNDES, 2014). Hoje, o país tem o 2º
maior mercado de games da América Latina e, no Ranking Global, é 18º colocado
(PWC, 2016).
Alves (2007) comenta que aspectos cognitivos presentes nos videogames e
jogos envolvem construção de regras, cooperação, colaboração e competição
saudável, e isso é o que mobiliza os sujeitos de diferentes faixas etárias a interagir
com os suportes tecnológicos, criando até comunidades para discussões relacionadas
às diversas temáticas dos jogos.
Ao tratar a gamificação, é importante frisar que ela não é o mesmo que os jogos
sérios (serious games), também conhecidos como jogos educacionais, embora
compartilhem de alguns objetivos semelhantes. Jogos sérios são aqueles com
propósitos que vão além do entretenimento, a finalidade principal é educacional.
[...] é fundamental que os designers compreendam as necessidades e
ambições dos próprios jogadores. A solução deve construir uma série
de desafios que engajem os jogadores em um nível emocional e os
motive a alcançar metas que sejam significativas para si próprios.
(BURKE, 2015, p. 9)

Burke (2015) afirma que para conseguir engajar as pessoas a realizar uma
tarefa diária comum ou entediante é preciso engajar as pessoas em um nível mais
profundo, que ele chama de emocional. Isso significa que simplesmente oferecer
recompensas não é suficiente, essas recompensas precisam estar vinculadas a
motivações internas e, para isso, os objetivos dos jogadores precisam vir em primeiro
lugar, sendo necessário conhecer bem esses objetivos.
3.1

Áreas de Aplicação da Gamificação
A gamificação é aplicável a diversos seguimentos: empresarial, saúde,

educação e políticas públicas (BUNCHBALL INC., 2012). Uma pesquisa de Costa e
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Marchiori (2015) identificou que 59% de aplicações de gamificação foram aplicadas
em áreas de negócio (externos ou internos).
Alguns objetivos da gamificação podem ser: incentivo ao uso de produtos e
serviços; aumento de visibilidade de marca; reforço de comportamentos desejados
dos usuários etc (COSTA e MARCHIORI, 2015). A gamificação, no entanto, não tem
objetivo de fazer com que atividades normais pareçam jogos ou tornar produtos
desatualizados em interessantes, ou ainda, fazer as pessoas realizarem tarefas que
não são parte de suas atribuições (BURKE, 2015).
Para uma gamificação ser bem-sucedida, é necessário um bom projeto. A
revista GARTNER (2012) mostrou, em 2014, que 80% das aplicações de gamificação
não atingiram objetivos de negócio, devido, principalmente, a problemas no design,
ou seja, a ideias mal executadas e com objetivos mal traçados (BURKE, 2015). De
maneira semelhante a como os designers de jogos trabalham ao projetar games, é
necessário criar uma experiência envolvente que estimule os comportamentos
desejados. (GRASSI, 2016).
O projeto de uma gamificação envolve alguns aspectos. Berimbau (2014)
afirma ser importante o planejamento e mensuração da gamificação de um sistema
para além de somente conhecer os elementos de jogos. Para Grassi (2016), o perfil
dos usuários é muito relevante no contexto digital, desse modo, os game designers
precisam ensinar jogadores a jogar através de uma mídia digital que seja
compreendida ao mesmo tempo por nativos (geração nascida a partir dos anos 90) e
imigrantes digitais (geração anterior aos anos 90 ou não familiarizados com mídia
digital). Neste sentido, Audi (2015) afirma que é indispensável a presença de um
tutorial, em vista de não haver uma convenção geral de qual tecla significa
determinado comando em um jogo digital, por exemplo.
3.2

Elementos de Jogos
Além de um projeto bem pensado, para um sistema tornar-se gamificado, é

necessário inserir os elementos de jogos nas interfaces, os quais a revista GARTNER
(2016) nomeia como Mecânica de Jogos: pontos, distintivos, placares, regras etc
(BURKE, 2015). Zichermann e Cunningham (2011, apud Klock et al., 2014 e 2015)
consideram esses e outros elementos como técnicas de gamificação, as quais estão
resumidas a seguir:
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Pontos: podem ser de vários tipos: de experiência, por habilidade, pontos
resgatáveis etc;



Níveis: indicam o progresso do usuário dentro do sistema e podem estar
associados à dificuldade do jogo;



Rankings: gera competição entre os jogadores;



Desafios e missões: motivam os jogadores;



Integração: inserir uma pessoa nova ou inexperiente no sistema. O sistema
deve cativar e encorajar o usuário a permanecer nele.



Loops de Engajamento: manter o usuário motivado ao longo do jogo;



Personalização: customizar o ambiente de acordo com os gostos do usuário;



Reforço e Feedback: orientação ao usuário, informação sobre sua localização
e/ou sobre o seu desempenho atual no jogo;



Regras: o que é e o que não é permitido;



Narrativa: história que engaja o usuário no jogo.
Uma classificação para esses elementos de jogos é dada por Werbach e Hunter

(2012) apud Costa e Marchiori (2015) que propõem três tipos de elementos de jogos,
a saber, dinâmicas, mecânicas e componentes. As dinâmicas são temas através
do qual o jogo se desenvolve - emoções, narrativa, progressão (fases),
relacionamentos e restrições; as mecânicas são aquisição de recursos, feedback
sobre o desempenho do jogador, chance, desafios, recompensas, turnos (a vez de
jogar) e vitórias; Componentes são a parte visível do jogo: avatar, bens, combate,
missão, etc.
Outro autor sugere ainda o que chama de Elementos Dramáticos: “toda a sua
estrutura estética: das cores e formas de objetos, efeitos sonoros e composições
musicais, das histórias e seus personagens. ” (FULLERTON, 2008, apud BERIMBAU,
2014, p. 11)
Grassi (2016), afirma que motivação e aprendizado são imprescindíveis para
um jogo bem-sucedido, além disso, é necessário gerar uma experiência interessante
para o usuário, o que Salen e Zimmermann (2012), denominam de interação lúdica
significativa.
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Werbach e Hunter (2012) sugerem algumas questões a serem planejadas para
dar início à gamificação, pensando nos usuários e no sistema a ser gamificado:
atividade: qual atividade será gamificada; motivação: o que deseja motivar nos
usuários; escolhas significativas: permitir ao usuário escolher e assim controlar alguns
aspectos do jogo.
Werbach (2013) coloca seis passos para o projeto de gamificação que
Berimbau (2014) denomina de 6 Ds (do original em inglês – define, delineate, describe,
devise, don’t e deploy):
1. Defina os objetivos de negócio: o que se pretende mudar com a aplicação
da gamificação, qual comportamento espera-se motivar, qual a necessidade
da instituição;
2. Defina os comportamentos alvo: “Construir uma maquete, finalizar um
projeto, escrever resumos, assistir à uma palestra e compartilhar
informações com colegas são alguns exemplos. ” (BERIMBAU, 2014, p. 3);
3. Descreva seus jogadores: Conhecer o perfil dos usuários. “Essencialmente,
trata-se de reconhecer (e, neste momento do desenvolvimento, estimar) os
possíveis diferentes comportamentos que um jogador pode ter em um jogo
enquanto um espaço que oferece uma liberdade restrita. ” (BERIMBAU,
2014, p. 4);
4. Desenvolva redes/nós de atividades: apresentar atividades que exijam
decisões do jogador e que levem a recompensas e novas atividades;
5. Diversão não pode ser esquecida;
6. Implante ferramentas adequadas.
Alguns dos conceitos apresentados como importantes para o Design Centrado
no Usuário são igualmente importantes num projeto de gamificação. Os elementos de
jogos, quando inseridos em uma interface de sistema cujo o design é centrado no
usuário, devem considerar as características de seus usuários e o contexto de uso. A
seleção de cores, símbolos e linguagem deve estar adequada aos usuários.
Pink apud Burke (2015) afirma que os motivadores intrínsecos apresentam três
elementos: 1º - Autonomia: desejo de comandar a própria vida; 2º - Domínio: desejo
de se tornar melhor em algo que importa; e 3º - Propósito: desejo de fazer algo por
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uma razão maior que nós mesmos. Burke (2015, p. 7 e 8) transcreve esses princípios
pelo ponto de vista da gamificação:


Autonomia: opção de jogar ou não, desvendar os caminhos e regras do
jogo;



Domínio: oferecer ao jogador oportunidade de progredir de nível,
completar etapas etc;



Propósito: a gamificação passa para o jogador um propósito, um objetivo
significativo, com o qual ele se envolve do início ao fim.
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4

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO
Emoção, prazer, afeto, satisfação, eram termos, até há pouco tempo,
praticamente ausentes do vocabulário da Ergonomia e do Design.
Ainda desconhecidos e estranhos para muitos, hoje, eles vêm
ganhando cada vez mais espaço em eventos e publicações científicas
de ambos os campos, dando relevo a ideia de que as pessoas
estabelecem relações afetivas com os produtos que as cercam, e que
é possível projetar com vistas a proporcionar experiências prazerosas
e desencadear sentimentos positivos nos usuários. (MONT’ALVÃO e
DAMAZIO, 2008).

A gamificação e o Design Centrado no Usuário foram aplicados no LNC com o
intuito também de agradar aos usuários quando estes estivessem utilizando o sistema,
favorecendo o engajamento desejado. Proporcionar uma experiência agradável
relaciona-se diretamente com a proposta da gamificação, que visa, entre outras
coisas, divertir o usuário.
Ainda sobre diversão, Norman (2008, p. 125) afirma “A tecnologia deveria trazer
mais a nossas vidas do que o desempenho aperfeiçoado de tarefas: deveria
acrescentar riqueza e diversão. ” Norman defende que as emoções positivas
proporcionadas pela diversão facilitam lidar com o estresse e são essenciais para a
curiosidade das pessoas e capacidade de aprender.
Hancock, Pepe e Murphy (2005, apud MONT’ALVÃO e DAMAZIO, 2008),
conceituam hedonomia como uma nova visão que relaciona a ergonomia e a
satisfação no uso, para promover uma experiência prazerosa, individualizada e
customizada. Santa Rosa et al. (2016) chamam qualidade hedônica a que avalia o
quão estimulante, esteticamente agradável e prazeroso pode ser a interface.
Garrett (2011) afirma que criar uma experiência de usuário atraente e eficiente
é Design Centrado no Usuário, e isso se obtém devido ao usuário ser levado em
consideração a todo passo dado no desenvolvimento do produto.
Todo produto ou serviço usado por alguém promoverá uma experiência, assim
como: livros, cadeiras, self-services, softwares, potes de mostarda ou qualquer outro
produto ou serviço (GARRETT, 2011, p. 8). Essa experiência é diferenciada de acordo
com o usuário. Cada usuário difere entre si em termos de inteligência, estilos
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cognitivos e personalidades, por isso é importante os designers conhecerem a
estrutura dos processos cognitivos humanos e compreender essas diferenças quando
pensam sobre a experiência que desejam proporcionar ao usuário (CYBIS, 2007).
Iida (2005) apud Santa Rosa et al. (2016) afirma que os produtos podem ser
avaliados esteticamente, ou seja, em relação a aspectos sensoriais, emocionais e
sociais que interferem em como o usuário aceitará e o quanto gostará do produto. Não
se trata de ser apenas útil ou fácil de usar, o produto também deve ser estimulante,
esteticamente agradável e prazeroso (KARAPANOS, HASSENZAHL e MARTENS,
2008).
O aspecto estético pode contribuir para uma percepção positiva que leve o
usuário a considerar um produto “mais rápido”, “inovador”, “mais fácil de usar” –
mesmo que esse não tenha diferença alguma de seu concorrente -, exceto suas
características estéticas. (SANTA ROSA et al., 2016). A estética agrada as emoções,
e Norman (2008) afirma que as emoções mudam a maneira como a mente humana
funciona, bons sentimentos expandem o processo de raciocínio, tornando as pessoas
mais criativas e imaginativas.
A grande razão da importância da experiência do usuário é porque é importante
para ele. Se não proporcionar uma boa experiência ao usuário, o produto não terá seu
retorno investido. (GARRETT, 2011).
Mont’Alvão e Damazio (2008) afirmam que o processo de Design pode ser
conduzido pela intenção de promover experiências previamente definidas. No entanto,
para conhecer os efeitos daquilo que se projetou é necessário pesquisar junto ao
usuário, analisar dados e então gerar conclusões. Esta pesquisa foi desenvolvida
objetivando também entender os resultados alcançados junto aos usuários, se foram
compatíveis com a intenção do projeto de gamificação.
Um importante instrumento de medida para se avaliar se a experiência que o
usuário está tendo corresponde ao que foi projetado, é o Questionário de Satisfação
(QUIS, Questionnaire for User Interaction Satisfaction) desenvolvido por Bem
Shneiderman e o Laboratory for Automation Psychology and Decision na Universidade
de Maryland – College Park (NORMAN, 2005, apud SANTA ROSA, 2012;
SHNEIDERMAN, 1988). O QUIS contém questões que visam conhecer desde a
percepção do usuário sobre aspectos da interface quanto perguntas para determinar
o background social e educacional do usuário e sua experiência prévia com o sistema.
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O QUIS é um questionário que possui uma certa complexidade em relação ao
tamanho, porém, pode ser configurado de acordo com as necessidades de cada
análise de interface pela inclusão apenas das sessões que são de interesse do
usuário. Nielsen (1993, apud Santa Rosa, 2012) recomenda aplicar questionários
mais curtos para se ampliar a taxa de respostas, especialmente quando são aplicados
com usuários com rotinas cheias de ocupações; o ideal é que ele não ultrapasse duas
folhas.
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5

A FERRAMENTA LNC
A Coordenadoria de Capacitação e Educação Profissional da UFRN (CCEP),

desenvolveu o Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC), que consiste
em um formulário composto por questões baseadas em gestão por competência
(Decreto n° 5.707 de 23 de fevereiro de 2006), em que o servidor avalia suas
competências técnicas e comportamentais vinculadas à função que desempenha.
Também toma por base a resolução 171 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CONSEPE) da UFRN. O objetivo principal é identificar lacunas dos servidores, ou
seja, áreas relevantes as quais o servidor necessita de capacitação por possuir um
baixo domínio/conhecimento. É com base nas respostas dadas no LNC e nas
dificuldades identificadas que são planejadas e oferecidas as atividades de
capacitação para os servidores.
O LNC vem sendo aplicado desde 2011, contudo apenas em 2012 foi inserido
no SIGRH. Normalmente, ele é aplicado no ano anterior àquele em que serão
ofertadas as atividades que têm o LNC como subsídio.
5.1

LNC Nntigo
O LNC antigo, aplicado pela última vez no ano de 2014, era destinado a

servidores técnicos-administrativos, docentes e gestores em duas versões: uma
versão para técnicos e docentes e outra versão para gestores. Os gestores eram
orientados a responder as duas versões do formulário, uma vez como gestores e outra
vez de acordo com a sua categoria funcional, docente ou técnico-administrativo. Cada
versão era dividida em etapas, as quais são descritas adiante.
5.1.1 Etapas LNC antigo - técnicos-administrativos e docentes
Etapa 1: Seleção do ambiente organizacional e atividades desempenhadas.
Nessa etapa o servidor técnico ou docente selecionava as atividades com as quais se
identificava e também podia inserir alguma que não estivesse na listagem, por meio
do link “Cadastrar Nova Atividade”. Era possível, também, alterar o Ambiente
Organizacional sugerido.

37

Figura 2 – LNC Antigo – Seleção das Atividades

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH

Etapa 2: A etapa dois (Figura 3) dava continuidade à primeira. Nela, era
necessário informar um ou mais conhecimentos, habilidades e atitudes necessários
para desempenhar as atividades selecionadas e/ou inseridas na primeira etapa. Cada
conhecimento, habilidade e atitude deveria ser avaliado pelo servidor quanto à
importância e ao domínio que o este possuía do assunto em uma escala de zero a
quatro; em que zero indicava nenhum domínio e quatro, o domínio total. De igual modo
quanto à importância, zero significava sem importância/não se aplica e quatro, muito
importante.
Figura 3 – LNC Antigo – Seleção e Avaliação de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH

Etapa 3: Essa etapa objetivava permitir ao servidor indicar cursos relacionados
à educação formal que gostaria de realizar.
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Figura 4 – LNC Antigo - Cursos de Educação Formal

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH

Etapa 4: Essa etapa objetivava permitir ao servidor selecionar, na lista de
cursos ofertados, as capacitações que desejava realizar. Essa era a última etapa do
LNC de técnicos e docentes.
Figura 5 – LNC Antigo - Cursos de Qualificação e Capacitação

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH

5.1.2 Etapas LNC antigo - gestores
A etapa um tinha como objetivo a indicação de cursos de educação formal
(Figura 12) e cursos de capacitação (Figura 13) para os servidores da unidade, como
também aprovar ou não cursos selecionados pelo servidor subordinado ao responder
o LNC previamente.
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Figura 6 – LNC Antigo perfil Gestor – Cursos para Equipe

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH
Figura 7 – LNC Antigo perfil Gestor – Indicação dos Cursos de Capacitação para a equipe

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH

A etapa dois trazia uma matriz de atividades de capacitação técnica e
comportamental (Figura 14) para avaliar.
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Figura 8 – LNC Antigo perfil Gestor – Matriz de Capacitação

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH

A terceira e última etapa, Figura 9, levava a um formulário de auto avaliação,
Figura 10, sobre o programa de capacitação de gestores da UFRN.
Figura 9 – LNC Antigo perfil Gestor – Link para o Questionário Final dos Gestores

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH
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Figura 10 – LNC Antigo perfil Gestor – Formulário exibido ao fim do LNC

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH
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5.2

LNC Gamificado
O novo formulário do LNC possui três fases para todos os perfis. O formulário

varia em alguns detalhes, conforme apresentado na Tabela 2. Ao acessar o formulário
através do banner ou caminho do sistema, o usuário é apresentado ao LNC através
de um personagem que representa sua categoria, e são exibidos o percurso e as fases
do LNC, conforme Figura 11.
Figura 11 – LNC Gamificado - Tela inicial do LNC dos Técnico-administrativo

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH



Fase 1 – Conhecimentos/Habilidades: ao iniciar o LNC o usuário tem uma
explicação da fase com possibilidade de alteração do ambiente organizacional,
no caso dos servidores técnicos-administrativos (Figura 12).
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Figura 12 – Instrução Inicial LNC dos Técnicos-Administrativos

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH



Seleção do Ambiente Organizacional: ambiente organizacional é um
conceito vinculado às unidades semelhante a uma área de atuação. No LNC
dos técnicos-administrativos, o ambiente influencia quais atividades serão
exibidas para o usuário. Embora o ambiente organizacional tenha relação com
a unidade que o servidor trabalha, em alguns casos o servidor necessita alterar
o ambiente organizacional (Figura 13) por estar exercendo uma função
diferente do ambiente vinculado à unidade na qual trabalha, por exemplo: um
servidor que trabalha em uma unidade cujo o ambiente organizacional é
agropecuário,
administrativo.

no

entanto

exerce

funções

vinculadas

ao

ambiente
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Figura 13 – Janela Aberta Quando Usuário Opta por Alterar o Ambiente Organizacional

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH



Seleção de Conhecimentos/Habilidades: Nesta etapa, o usuário selecionará,
dentre uma listagem de conhecimentos e habilidades (competências técnicas)
relacionadas ao seu ambiente organizacional, aquelas que fazem parte de sua
rotina de trabalho

Figura 14 – Fase 1 Conhecimentos e habilidades

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH



Fase 2 – Avaliação das Atitudes: Nesta etapa, o usuário avaliará cada uma
das atitudes (competências comportamentais) relacionadas ao seu perfil –
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docente, técnico-administrativo ou gestor – quanto à importância atribuída
(estrelas - Figura 16) e domínio (barra – Figura 16) que possui de cada uma
para o desempenho de sua função.
Figura 15 – Introdução da Fase 2

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH

Figura 16 – Fase 2 do LNC Gamificado

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH



Fase 3 – Indicação dos Cursos:
o Atividades de Capacitação e Educação Formal:


Atividades de Capacitação – selecionar ou sugerir atividades de
capacitação que deseja fazer. É de preenchimento opcional.



Educação Formal – sugerir cursos de educação formal que
deseja. É de preenchimento opcional.
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Equipe – essa etapa só é visível para gestores e serve para
indicar para os subordinados cursos que deseja que eles façam,
tanto de capacitação quanto de educação formal. As chefias
também podem concordar ou discordar de atividades indicadas
pelo próprio servidor subordinado, caso este já tenha preenchido
o LNC e indicado cursos para si.

Figura 17 – Fase 3 Para Indicação de Atividades de Capacitação e Cursos de Educação
Formal

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH
Figura 18 – Explicação da Indicação de Cursos para a Equipe - LNC de Gestor
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Fonte: Print Screen de tela do SIGRH
Figura 19 – Listagem de Servidores e Cursos Desejados, Indicados por Eles ou Pelas
Respectivas Chefias

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH

Ao concluir o LNC, uma tela é exibida mostrando uma faixa que traz fotos de
outros servidores que também concluíram o LNC e, abaixo, um botão para convidar
colegas para igualmente preencherem o formulário, o que constitui uma forma de
estimular a participação de mais pessoas através dos próprios usuários.
Figura 20 – Tela de finalização do LNC

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH
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Figura 21 – Tela de Convite de Colegas

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH

O Quadro 1 ilustra as etapas do LNC gamificado que são comuns a todos os
perfis e os pontos em que os formulários distinguem-se:
Quadro 1 – Fases do LNC Gamificado - Pontos Comuns e Divergentes por Perfil
Fase 1 - Conhecimentos/Habilidades
Comum a todos, divergindo apenas no conteúdo por perfil
A opção de seleção do Ambiente Organizacional é exibida somente no formulário dos
servidores técnicos-administrativos
Fase - 2 Atitudes
Comum a todos, divergindo apenas no conteúdo por perfil
Fase 3 - Atividade de Capacitação e Educação Formal

Atividades de Capacitação

Educação Formal

Indicação de Cursos para a
Equipe

Comum a todos

Comum a todos

Somente gestores

Fonte: Elaborado pela autora.
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6

MATERIAIS E PROCEDIMENTOS
A presente pesquisa é caracterizada como um estudo de caso sobre o projeto

de gamificação do LNC, ferramenta presente no Sistema Integrado de Recursos
Humanos (SIGRH) da UFRN. Trata-se de uma pesquisa aplicada, visando à análise
do processo da gamificação e os resultados obtidos a partir da mudança realizada no
Sistema. É uma pesquisa predominantemente qualitativa, com dados quantitativos,
visto que apresenta análises subjetivas e dados quantitativos obtidos a partir da
interpretação de informações coletadas através das técnicas empregadas: entrevistas
com os participantes do projeto, relatórios fornecidos pela Coordenadoria de
Capacitação e Educação Profissional (CCEP), chamados abertos por usuários, dados
da base de dados do SIGRH, avaliação cooperativa e questionários online; todas
detalhadas adiante.
A fim de compreender como deu-se a execução do projeto de gamificação do
LNC, foram realizadas entrevistas presenciais e por meio eletrônico com os envolvidos
no projeto. Buscou-se com isso obter uma visão geral de todo o projeto, identificando
as características de Design Centrado no Usuário e de gamificação empregadas no
LNC e como esta pode ter interferido nos resultados obtidos pelo projeto, resultados
esses disponíveis nos relatórios da CCEP, como também os resultados encontrados
pela presente pesquisa.
Para obter dados sobre o resultado da mudança realizada no Levantamento de
Necessidades de Capacitação, foi feita também uma avaliação do LNC utilizando a
técnica de Avaliação Cooperativa associada à Observação Sistemática (MORAES e
FRISONI, 2011) com Teste Retrospectivo (SANTA ROSA, 2012, p. 129) para análise
dos dados da entrevista. Foram convidados 12 usuários, selecionados de acordo com
o público alvo do LNC: Chefias, Docentes e Técnicos-administrativos, quatro usuários
de cada um destes perfis. Os usuários convidados para a pesquisa foram divididos
por alguns critérios, a fim de analisar se eles afetam o comportamento do usuário e
sua percepção sobre a ferramenta em aspectos que vão desde a opinião sobre o novo
design da mesma e identificação dos elementos de jogos até a experiência de uso da
ferramenta:


Sexo;



Idade (Imigrante ou Nativo Digital, PRENSKY, 2001);
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Pessoas que conhecem o LNC e pessoas que não conhecem o LNC ou
tem pouca familiaridade.

Godoy (1995) afirma que “a pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar
entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres
humanos e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes”.
Dentre os dados qualitativos analisados nesta pesquisa podem-se destacar as
reações observadas pelos usuários ao navegar pela ferramenta durante a avaliação
cooperativa, uma informação de extrema relevância que não pode ser quantificada.
6.1

Objetivos da Pesquisa
Inicialmente, foram estabelecidos alguns objetivos de pesquisa e, com base

neles, foram estabelecidas ações para alcançá-los. Os objetivos e as respectivas
ações são listados de forma resumida a seguir:
Quadro 2 – Objetivos da Pesquisa e Ações Para Atingir os Objetivos

Objetivos e Ações
Objetivo 1 – Compreender como se deu o processo de redesign e gamificação
do LNC: Quem são os envolvidos e seus papéis? Quais diretrizes do Design
Centrado no Usuário foram adotadas? Como foi pensada a gamificação?
Ações


Elaborar roteiros de entrevista para todos os envolvidos no projeto: Gestores
de Capacitação; Escritório de Ideias; Especialistas (Designer, Docentes e
Analistas de TI); Equipe da Secretaria de Educação a Distância (SEDIS);



Realizar entrevistas presenciais e por meio eletrônico (Skype e e-mail)

Objetivo 2 – Analisar dados disponíveis. Comparar as reações e o
engajamento dos usuários antes e depois da gamificação através de relatórios
fornecidos pela CCEP, chamados no sistema etc.

Ações
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Analisar relatórios elaborados pela CCEP;



Pesquisar chamados abertos pelos usuários nos períodos de aplicação do
LNC (Os chamados são abertos através do SIGRH e cadastrados pela
equipe de suporte na ferramenta Iproject, uma ferramenta que gerencia os
projetos e tarefas desenvolvidos na SINFO);



Classificar e quantificar os problemas identificados.

Objetivo 3 – Analisar LNC gamificado junto aos usuários: satisfação com o
design e usabilidade; compreensão de símbolos e linguagem utilizada;
conhecer usuários e suas características; comparar junto aos usuários a
versão antiga e nova do LNC.
Ações


Definir perfis e critérios dos usuários (avaliadores da ferramenta);



Recrutar usuários;



Desenvolver lista de tarefas da avaliação cooperativa para cada um dos
perfis;



Realizar avaliação cooperativa;



Desenvolver questionário para usuários que realizarem a avaliação e outro
semelhante para envio aos servidores;



Aplicar questionários.

Objetivo 4 – Identificação de possíveis limitações e melhorias no processo de
redesign e gamificação e na ferramenta (LNC gamificado);
Ações


Comparar teoria (DCU e gamificação) e prática;



Comparar expectativas e resultados;



Descrever resultados.

Fonte: Elaborado pela autora.
6.2

Entrevistas com a Equipe do Projeto

A pesquisadora responsável por este trabalho é analista de negócio do SIGRH,
na Superintendência de Informática da UFRN, e participou do projeto de gamificação
como uma das especialistas da área de sistemas. Embora tenha participado do
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processo, as entrevistas fizeram-se necessárias como forma de relembrar e, assim,
remontar com maior exatidão como deu-se o desenvolvimento do projeto desde a sua
origem até a sua conclusão.
Inicialmente, foram elencados todos os envolvidos e seus respectivos papéis
no projeto, totalizando sete envolvidos. Para cada um dos envolvidos foi elaborado
um

questionário

com

perguntas

específicas

relacionadas

ao

seu

papel

desempenhado. A seguir são listados os envolvidos e seus respectivos papéis no
projeto:


Gestores de Capacitação da Coordenadoria de Capacitação e Educação
Profissional (CCEP): um representante. A CCEP é responsável pela
elaboração da ferramenta LNC e por promover os cursos de capacitação para
os servidores;



Escritório de Ideias: setor da PROGESP responsável por selecionar ideias
enviadas pela comunidade da UFRN que se tornam projetos e por acompanhar
a execução desses;



Especialistas: Designer, Docentes e Analistas de TI. O projeto de gamificação
contou com um designer da SINFO, dois professores, sendo um da área de
Design e outro da área de TI, com conhecimento sobre gamificação e jogos; e,
por fim, analistas responsáveis pela especificação e desenvolvimento da
ferramenta no sistema;



Equipe SEDIS (Secretaria de Educação a Distância): um representante. A
SEDIS foi responsável pela criação da nova marca do LNC e pelos
personagens e vídeos de divulgação;
As entrevistas se deram tanto de forma presencial quanto por meio eletrônico

(e-mail e Skype). Os roteiros das entrevistas realizadas podem ser consultados no
Apêndice D.
6.3

Análise de Dados Disponíveis
A SINFO possui uma equipe de suporte aos sistemas que gerencia os

chamados recebidos dos usuários através do Iproject, um sistema desenvolvido na
SINFO para gestão de tarefas e projetos. Os chamados são solicitações de usuários,
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feitas através do próprio SIGRH (ver Figura 21), normalmente, para correção de erros
ou auxílio na execução de tarefas. Além dos chamados via sistema, os usuários
podem utilizar o fórum do SIGRH ou realizar telefonemas para o setor de suporte a
fim de tratar suas dúvidas e queixas.
Figura 22 – Tela do SIGRH com Destaque no Botão de Abrir Chamado

Fonte: Print Screen de Tela do SIGRH

De acordo com informações obtidas através de entrevista, sabe-se que o LNC
vem sendo aplicado desde 2013 através do SIGRH. Durante o período de aplicação
do levantamento em 2015/2016, o setor de suporte recebeu alguns chamados
relativos àquele. Observou-se, então, que o conteúdo desses chamados seria também
uma fonte de informações para complementar os resultados desta pesquisa.
A ferramenta Iproject também é utilizada pela pesquisadora no dia-a-dia, no
trabalho na SINFO, fato que facilitou o acesso aos chamados registrados nesse
sistema.
Os períodos em que o LNC foi aplicado para os servidores ficam armazenados
no SIGRH, no módulo de capacitação. Para confirmar os períodos, foi realizada uma
consulta do calendário do LNC, no SIGRH (Figura 2 e Figura 3). Até 2014, o formulário
era aplicado em um único período para servidores com e sem função gerencial. A
partir da versão gamificada, os gestores passaram a ter um período diferenciado de
resposta.

54

Figura 23 – Calendário LNC períodos de 2013 a 2015

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH
Figura 24 – Período de Aplicação do LNC Gamificado 2015-2016

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH

Para encontrar os chamados no Iproject, foram selecionados os filtros “Título”,
consultando pelos termos LNC, Levantamento e Capacitação e o filtro “Aberta em”
que indica o período que a tarefa foi aberta, a qual, no caso, seria o mesmo período
de aplicação do LNC. Outros termos foram consultados, mas somente esses três
retornaram resultados pertinentes. Os períodos consultados foram os seguintes:


LNC 2013: 21/08/2013 a 27/09/2013;



LNC 2014: 17/11/2014 a 02/01/2015;



LNC 2015: 15/12/2015 a 10/04/2016 (técnico-administrativos e docentes sem
função gerencial) e 15/12/2015 a 25/04/2016 (gestores).
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Figura 25 – Tela de Consulta de Chamados do Iproject

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH

Além da análise dos chamados, foi possível ter acesso a relatórios produzidos
pela própria capacitação, CCEP, com base em dados disponibilizados no SIGRH e
fazer uma comparação entre os resultados da versão gamificada e a versão anterior
do LNC em relação à quantidade de participações.
6.4

Avaliação Cooperativa
De acordo com Monk (1993) apud Santa Rosa (2012), a avaliação cooperativa

tem como objetivo obter dados sobre problemas em um sistema a fim de melhorar o
produto. Benyon (2011) explica que o nome leva o termo “cooperativa” devido à
participação dos usuários como co-avaliadores uma vez que não só navegam pelo
sistema, como também podem tecer comentários e questionar.
Segundo Santa Rosa (2012), a Avaliação Cooperativa tanto pode ser usada
nas fases iniciais de redesign de um sistema, quanto para um produto já concluído
com o intuito de melhorá-lo ou ampliá-lo. O objetivo é encontrar os problemas mais
importantes e não gerar uma lista exaustiva de falhas.
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A fim de obter dados mais detalhados a partir da Avaliação Cooperativa, optouse por utilizar a técnica da Observação Sistemática por análise da tarefa. Ao elaborar
a lista de tarefas que seria seguida pelos usuários nas sessões de avaliação, também
foram pensados pontos para se observar em cada uma das tarefas no intuito de
identificar características da interação dos usuários com o sistema e também
possíveis problemas de interação.
Rudio (1922, apud Moraes e Mont’alvão, 2010), afirma que na Observação
Sistemática deve ser previsto o tempo de observação, os instrumentos utilizados, o
público, as questões observadas e a situação em que serão observadas. Nesta
pesquisa, o tempo foi o da sessão de avaliação, que levou em torno de uma hora e
meia a duas horas; o público e as tarefas foram os mesmos da Avaliação Cooperativa.
Algumas tarefas que constavam na lista continham comentários com pontos que a
pesquisadora deveria observar no comportamento de alguns usuários, possíveis
problemas que a pesquisadora encontrou na interface da ferramenta ao seguir o fluxo
do sistema para realizar as tarefas e que observava se o usuário também se depararia
com eles.
Para a realização da Avaliação Cooperativa, foram convidados usuários de
cada um dos perfis para os quais o LNC se destina: chefias, servidores docentes e
servidores técnicos-administrativos, sendo para cada perfil recrutados 4 usuários,
totalizando 12, divididos da seguinte forma:


Gestores: Dois docentes com função gerencial, sendo uma chefe de
departamento e outro, um coordenador de curso, ambos com menos de 40
anos de idade; dois gestores técnicos-administrativos, dentre eles uma próreitora acima de 40 anos de idade e um chefe de setor, abaixo de 40 anos de
idade;



Técnicos-Administrativos sem função gerencial: sendo três usuários acima
de 40 de idade e um abaixo de 40 anos de idade.



Docentes sem função gerencial: sendo três usuários acima de 40 e um
abaixo de 40 anos de idade.
Os critérios observados para a seleção dos usuários da Avaliação Cooperativa

foram: Sexo (7 homens x 5 mulheres); Idade (6 abaixo de 40 anos; 6 a partir de 40
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anos) e familiaridade com o LNC (4 possuem familiaridade; 3 possuem pouca
familiaridade; 5 não possuem familiaridade).
Em função de cada um dos perfis, foi elaborada uma lista de tarefas para serem
executadas durante as sessões de avaliação (Apêndices A, B e C). Monk (1996, apud
Teixeira, 2003) afirma que o perfil do usuário recrutado deve ser semelhante ao
usuário típico do sistema, considerando-se seu grau de conhecimento, habilidades e
outras características.
Santa Rosa (2012) adverte que o diálogo na sessão de avaliação é contínuo,
então deve-se observar as ocorrências de comportamento indesejado e anotar, sem
muito detalhamento, tendo o cuidado de a anotação não desviar a sua atenção.
Para o momento da Avaliação Cooperativa junto aos usuários, foram utilizadas
as seguintes ferramentas e materiais:


Check-list: um conjunto de lembretes para a pesquisadora para a sessão de
avaliação, desde ligar o gravador de voz até assinatura do termo de autorização
de uso de imagem;



Listas de Tarefas do Perfil: cada servidor entrevistado seguiu uma lista de
tarefas para cada versão do LNC (Apêndices A F). Os servidores gestores
seguiram uma lista, sendo duas listas do LNC antigo e uma do novo, pois, na
versão antiga do LNC, o gestor respondia como servidor e como gestor;



Aplicativo Gravador de Som de celular (Figura 26): foi utilizado para registrar
todo o áudio da sessão e, assim, auxiliar a registrar detalhes das respostas e
comentários feitos durante a sessão (teste retrospectivo) e que poderão tornarse parte dos resultados da pesquisa;



Câmera filmadora com microfone: fonte adicional de registro de respostas
utilizada por medida de segurança/backup de dados e teste retrospectivo,
técnica que usa as gravações de vídeo das sessões de avaliação para auxiliar
na apuração dos resultados;



Software de gravação de tela oCam (Figura 6): utilizado para acompanhar a
navegação dos usuários durante a avaliação cooperativa e identificar os pontos
que necessitam de atenção.
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Através das tarefas da Avaliação Cooperativa, foi aplicado o método de
compreensão de símbolos usando a análise da tarefa. Para isso, foram especificadas
algumas tarefas que dependiam da compreensão de alguns pictogramas e assim foi
possível avaliar se o símbolo certo seria identificado.
Figura 26 – Tela do Aplicativo Gravador de Som Capturada do Celular Moto G utilizado nas
Avaliações Cooperativas

Fonte: Print Screen de tela do smartphone com aplicativo de gravador de voz
Figura 27 – Software de Captura de Tela oCAm utilizado nas sessões de Avaliação
Cooperativa

Fonte: Print Screen de tela do computador mostrando software de gravação de tela
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6.4.1 Preparação do ambiente
Para que fosse possível avaliar a versão antiga do LNC, que foi tirada do ar
desde outubro de 2015, foi necessário preparar um ambiente que é uma versão do
sistema semelhante ao real. Para isso, foi necessário configurar um servidor local com
acesso a uma rede privada, Virtual Private Network (VPN). A configuração foi feita em
um notebook utilizado em todas as sessões de avaliação. A Figura 28 exibe o
ambiente local na máquina utilizada nas sessões de avaliação.
Figura 28 – Gravação de Tela de Uma Avaliação Cooperativa Exibindo o Ambiente Local

Fonte: Print Screen de tela do computador

Para acessar o LNC gamificado, foram utilizados outros ambientes que são de
uso interno da SINFO: o ambiente de treinamento por onde foi acessada a nova
versão do LNC (https://treinamento.info.ufrn.br/sigrh/login.jsf) e o ambiente de
sustentação (http://sigrh-sustentacao.info.ufrn.br:8180/sigrh/), uma cópia do ambiente
de produção, contendo alguns dados mascarados e a versão mais recente do SIGRH.
Esse último ambiente é de acesso interno da SINFO e só pode ser acessado através
de uma VPN.
6.4.2 Elaboração da lista de tarefas da Avaliação Cooperativa
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Para elaborar as listas de tarefas da Avaliação Cooperativa, foi necessário
acessar previamente o sistema com logins de usuários com perfis semelhantes aos
três perfis-alvo do LNC (técnico administrativo, docente e gestor) e simular a
navegação que os mesmos fariam, nas duas versões do sistema. Além disso, foi
necessário conhecer e explorar detalhadamente todas as funcionalidades disponíveis
na tela do LNC em sua versão antiga e nova (gamificada).
Cada listagem (Apêndices A, B e C) teve uma quantidade de tarefas diferente
devido às particularidades do formulário de cada um dos perfis, em especial na
listagem dos gestores que, como ilustrado no Quadro 1, tem uma etapa a mais no
formulário novo. Para o LNC antigo foram definidas 9 tarefas para o perfil gestor e 14
tarefas para o perfil docente e técnico-administrativo. Para a nova versão do LNC,
foram definidas 20 tarefas para os gestores e 19 tarefas para os perfis docente e
técnico-administrativo.
Algumas das tarefas foram especificadas para avaliar também a compreensão
de símbolos por parte dos usuários. Para isso, foram pensadas tarefas que dependiam
da compreensão de certos pictogramas para serem executadas.
Nas sessões de avaliação as Listas de Tarefas, não eram entregues aos
usuários, no entanto ficavam de posse da pesquisadora e continham, além das
tarefas, pontos a serem observados no comportamento do usuário.
6.4.3 Elaboração do Questionário de Experiência
O Questionário de Experiência (Apêndice E) foi desenvolvido com base no
QUIS de Shneiderman (1998) com o objetivo de ser uma fonte complementar de
informações. Ele foi aplicado com os participantes da Avaliação Cooperativa e com
outros servidores que não participaram da avaliação, sendo que, para este último
público, o formulário foi adaptado a partir do primeiro, removendo questões
pertinentes à Avaliação Cooperativa e editando outras questões, por ser um
questionário mais geral.
Através desse questionário, foram levantadas questões sobre a experiência de
uso da nova versão do LNC, assim como também outros aspectos de avaliação da
interface, a exemplo de aspectos cognitivos de compreensão de linguagem e
pictogramas.
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O método de compreensão de símbolos (FORMIGA, 2011) usado durante a
avaliação cooperativa também foi usado no questionário, dessa vez separando os
pictogramas do contexto e pedindo ao usuário para dizer o significado, objetivando
perceber o nível de compreensibilidade e memorização de cada um.
Outro aspecto analisado através do formulário relacionou-se à experiência da
interação, agradabilidade e satisfação. Por fim, foi feita uma análise quanto à
identificação pelos usuários dos elementos de jogos presentes na interface avaliando,
se estes foram percebidos.
As questões do formulário foram organizadas na seguinte sequência:
1. Dados pessoais, funcionais e uso do SIGRH;
2. Compreensão sobre o Instrumento Levantamento de Necessidades de
Capacitação (LNC);
3. Avaliação do LNC gamificado nos seguintes aspectos:
a) Elementos de jogos;
b) Motivação para o preenchimento;
c) Experiência de uso;
d) Compreensão de símbolos e linguagem;
4. Comparação antigo x novo.
6.4.4 As sessões de avaliação
Todas as sessões foram realizadas de forma semelhante, em três etapas,
sendo uma etapa a avaliação do LNC em sua versão antiga e a outra etapa a
avaliação da versão gamificada do LNC e finalizando a sessão com o Questionário de
Experiência. A cada nova sessão, a ordem das versões do LNC foi invertida. Se o
usuário A avaliou primeiro a versão gamificada e depois a antiga, o usuário B iniciava
a avaliação com a versão antiga e depois com a versão gamificada. Essa estratégia
foi utilizada como forma de não sugerir que a primeira versão sempre seria a versão
aperfeiçoada e isso vir a interferir na qualidade dos resultados.
Por se tratar de uma avaliação, mesmo que o usuário tivesse conhecimento
prévio da ferramenta, participava da avaliação, avaliando as duas versões, pois
considerou-se que o seu acesso prévio foi apenas como respondente, e não como
avaliador.
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Após cada avaliação o convidado respondia a um questionário online do
Google Drive (https://goo.gl/forms/v5bK6mfuDyPlDWPh1). As sessões de avaliação
ocorreram entre os dias 04 de novembro de 2016 e 13 de janeiro de 2017.
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7

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados da pesquisa foram organizados inicialmente de acordo com o

passo-a-passo adotado. Ao final, todos os dados são confrontados e reunidos para
obter as conclusões da pesquisa.
7.1 O Processo de Desenvolvimento do Novo LNC – Análise Passo a Passo
Com base em entrevistas com os envolvidos no projeto, foi possível fazer uma
retrospectiva de como ocorreu a execução da gamificação do LNC. O projeto foi aceito
pelo Escritório de Ideias da PROGESP, que reuniu a equipe no final de maio de 2015.
O DCU tem como princípio básico a adoção de habilidades e perspectivas
multidisciplinares no desenvolvimento de produtos (NIEMEYER, 2003; VIANNA et al.
2012, GIACOMIN, 2012; MEMÓRIA, 2005; ISO 9241-210). Observa-se que a
multidisciplinaridade foi considerada no projeto do LNC ao passo que trouxe ao
desenvolvimento do projeto especialistas e usuários de diversas áreas.
O primeiro passo do projeto foi de responsabilidade do Escritório de Ideias, que
reuniu a equipe e, seguindo uma rotina do próprio Escritório, desenvolveu o quadro
CANVAS, um diagrama utilizado para Gestão de Projetos, que continha variáveis
envolvidas no projeto, desde um detalhamento de etapas, requisitos do projeto/que
era um requisito, a restrições - fatores limitadores e de risco para o projeto.
O diagrama elaborado pode ser visualizado na Figura 29 a seguir. Essa
imagem exibe o diagrama elaborado em reunião e que foi transcrito no PMCanvas
App (http://pmcanvasapp.appspot.com/) para facilitar a consulta por todos os
membros da equipe.
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Figura 29 – Canvas Elaborado pelo Escritório de Ideias

Fonte: http://pmcanvasapp.appspot.com
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A partir dessa visão, a equipe passou a se reunir semanalmente, durante sete
meses, e em cada reunião discutiu como seria o novo formato do LNC com o auxílio
de especialistas, gestores e usuários do sistema. Além do brainstorming presente em
todas as reuniões, algumas técnicas foram adotadas pela equipe para auxiliar no
redesign do LNC.
7.1.1 Mapa de empatia
O mapa de empatia foi uma estratégia utilizada nas reuniões para que os
envolvidos no projeto pudessem refletir sobre as necessidades de cada um dos perfisalvo do LNC: gestores, técnicos-administrativos e docentes. Cada um dos envolvidos
preenchia, em uma folha, ideias que os perfis poderiam ter sobre a capacitação e
sobre o LNC. As respostas de cada um foram reunidas em um mapa final de cada
perfil, os quais são exibidos nas imagens seguintes.
Figura 30 – Mapa de Empatia Técnicos-Administrativos

Fonte: Mapa de Empatia produzido pela equipe do projeto de gamificação.
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Figura 31 – Mapa de Empatia Docentes

Fonte: Mapa de Empatia produzido pela equipe do projeto de gamificação.
Figura 32 – Mapa de Empatia Gestor

Fonte: Mapa de Empatia produzido pela equipe do projeto de gamificação.

7.1.2 Protótipo - WIREFRAME
Outra estratégia utilizada no processo de desenvolvimento do LNC gamificado
foram os wireframes (esquematizações básicas) com o objetivo de gerar uma
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visualização aproximada do que seria o produto final. No caso do LNC, era necessário
também prototipar em alta-fidelidade para visualizar a proposta de gamificação.
O uso de protótipos faz parte das recomendações do Design Centrado no
Usuário (GOULD e LEWIS, 1985) e, para o projeto de gamificação, foi essencial a fim
de possibilitar uma visualização do que seria o produto pronto. Santa Rosa (2012, p.
198), afirma que os protótipos servem para “... testar a viabilidade técnica de uma
ideia, esclarecer alguns requisitos vagos, realizar testes e avaliações com usuário... ”.
Figura 33 – Wireframe do LNC

Fonte: Wireframe produzido pelo designer da SINFO durante a gamificação.

68

Figura 34 – Wireframe do LNC

Fonte: Wireframe produzido pelo designer da SINFO durante a gamificação.

7.2 Análise do Projeto Quanto ao Design Centrado no Usuário
O diagrama CANVAS – Figura 29, criado pelo Escritório de Ideias em conjunto
com a equipe, permitiu uma visualização do projeto e de alguns aspectos relacionados
a requisitos dos usuários para a nova ferramenta. O levantamento de requisitos é
uma das atividades essenciais do DCU, segundo a norma ISO 9241-210 citada no
texto deste trabalho:


Levantamento de requisitos: entender e especificar o contexto de uso;



Especificação de requisitos: especificar os requisitos dos usuários e
organizacionais;
Outra diretriz do DCU está vinculada à compreensão do contexto de uso, ou

seja, o contexto em que o usuário está envolvido quando utiliza o sistema. O Mapa de
Empatia, Figuras 30, 31 e 32, é uma estratégia que colabora para a compreensão do
contexto de uso e visão do usuário e suas necessidades. Os Mapas de Empatia foram
desenvolvidos pela equipe do projeto que contava com usuários de cada um dos
perfis. Ele foi desenvolvido no início do projeto para compreender as necessidades do
usuário e assim adequar a ferramenta a cada um deles, porém, não tem a mesma
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eficácia que a entrevista junto ao usuário real, posto que, normalmente, algum aspecto
deixa de ser citado.
A gamificação foi voltada para a área de negócio interno da UFRN no intuito de
engajar servidores a participar do Levantamento de Necessidades de Capacitação.
Com o objetivo de produzir uma nova ferramenta de boa qualidade, buscou-se
trabalhar a abordagem de Design Centrado no Usuário através do envolvimento de
usuários em todas as etapas do projeto. Alguns desses usuários eram os próprios
membros da equipe e outros foram convidados por ela para realizar testes na
ferramenta. Porém, ao longo da pesquisa, foi constatado que dentro de cada perfil
havia algumas especificidades que o projeto não previu, por exemplo, chefes de
departamento – que exercem ao mesmo tempo função de gestor e de docente.
7.3 Gamificação do LNC - Elementos de Jogos Utilizados no LNC Gamificado
Para diferenciar esses perfis, foram utilizados avatares, ou personagens, um
elemento de jogo classificado como componente de jogo, na gamificação (WERBACH
e HUNTER, 2012).
A seguir, são listados os elementos e mecânicas de jogos utilizados no LNC
(WERBACH e HUNTER 2012; GARTNER, 2016; BURKE, 2015; ZICHERMANN E
CUNNINGHAM, 2011, apud KLOCK et al., 2014):


Personagens: Embora o LNC apresente uma interface bastante semelhante
para os três perfis, os formulários não são iguais e apresentam particularidades
relacionadas a cada um. Esses perfis podem ser considerados como Personas
no DCU e, conforme Gould e Lewis (1985), integram um dos princípios básicos
do DCU.

Figura 35 – Personagens Representando os Perfis no Banner de Divulgação do LNC
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Fases: indicam o progresso do usuário dentro do sistema e podem estar
associados à dificuldade do jogo;

Figura 36 – Percurso percorrido e fases

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH



Desafios e missões: motivam os jogadores;

Figura 37 – Imagem exibida na Fase 2

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH
Figura 38 – Imagem exibida na Fase 3

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH



Integração: inserir uma pessoa nova ou inexperiente no sistema. O sistema
deve cativar e encorajar o usuário a permanecer nele;



Reforço e Feedback: orientação ao usuário, informação sobre sua localização
e/ou sobre o seu desempenho atual no jogo;
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Figura 39 – Ícone de Mapa que mostra a localização do usuário

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH
Figura 40 – Mapa com Localização do Usuário

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH



Narrativa: história que engaja o usuário no jogo.

Figura 41 – Introdução da Etapa com Narrativa

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH

Quanto aos elementos de motivação (BURKE, 2015) utilizados, podem-se
identificar:


Autonomia: o formulário é de preenchimento voluntário, e o usuário pode optar
por preencher ou não a ferramenta;
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Domínio: o usuário tem etapas para concluir e é convidado a uma missão; na
bandeira ao final, ele é colocado como um dos vencedores (concluiu o desafio);



Propósito: essa parte poderia ser melhor explorada; por exemplo, o usuário
poderia ser convidado a promover com sua participação o desenvolvimento
institucional da UFRN ao desenvolver seu próprio desempenho como servidor
através das atividades de capacitação oferecidas.

7.4

Análise dos Relatórios Produzidos pela CCEP
A CCEP produziu e disponibilizou dois relatórios, um com dados da aplicação

do LNC em 2014 (17/11/2014 a 02/01/2015) e outro com os resultados obtidos pela
versão gamificada da ferramenta (10/12/2015 a 25/04/2016).
As Figuras 42 e 43, a seguir, mostram o total de respondentes comparado ao
total de servidores ativos na UFRN.
Figura 42 – Servidores Ativos x Quantidade de Respostas ao LNC 2015-2016

Fonte: Relatório do Levantamento de Necessidades de Capacitação 2015/2016 da CCEP
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Figura 43 – Quantitativo de Respostas do LNC por Ano

Fonte: Relatório do Levantamento de Necessidades de Capacitação 2015/2016 da CCEP

O número de respondentes do LNC de 2013/2014 para 2014/2015 subiu 169%;
já em 2016, após a gamificação, o LNC teve um aumento de 287% em relação ao
LNC anterior, quase triplicando a quantidade de respostas.
A Leitura do Relatório de 2014 possibilita compreender que a ferramenta vem
sendo aperfeiçoada a cada ano, todavia muitas melhorias propostas não puderam ser
realizadas devido ao tempo para conseguir disponibilizá-las. Desta feita, a versão de
2014 foi lançada com poucas melhorias em relação a do ano anterior,
aperfeiçoamentos esses que foram consideradas para o desenvolvimento da versão
gamificada da ferramenta, quais sejam: dificuldade de identificar conhecimentos,
habilidades e atitudes, e falta de identificação dos docentes com o instrumento.
Através deste mesmo relatório, foi verificada também uma preocupação da
equipe da CCEP com a opinião do usuário. A equipe promoveu diversas visitas
presenciais a setores da universidade com o intuito de compreender as necessidades
dos usuários e captar sugestões de melhorias.
7.5

Análise dos Chamados Abertos pelos Usuários
O novo LNC foi aplicado em dois calendários: um para os servidores técnicos-

administrativos e docentes durante o período de 15 de dezembro de 2015 a 10 de
abril de 2016 e outro para os gestores no período de 15 de dezembro de 2015 a 25
de abril de 2016.
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Por intermédio do Iproject, o setor de suporte da SINFO gerencia os chamados,
que são solicitações dos usuários do sistema para ajustes e correções de erros com
os quais os usuários venham a se deparar ao navegar pelo sistema. Com essa
ferramenta, foi possível consultar os chamados abertos durante o período de
aplicação do LNC e analisar as principais queixas que demandaram chamados.
Também foi possível consultar o mesmo período do ano anterior ao redesign do LNC,
que antes possuía um mesmo calendário para todos os servidores com ou sem função
gerencial.
Para encontrar os chamados, foram utilizados os filtros “Título” consultando por
LNC, Levantamento e Capacitação e o filtro “Aberta em”, o qual indica o período em
que a tarefa foi aberta:


LNC 2013: 21/08/2013 a 27/09/2013;



LNC 2014: 17/11/2014 a 02/01/2015;



LNC 2015:
o 15/12/2015 a 10/04/2016 (técnico-administrativos e docentes sem
função gerencial);
o 15/12/2015 a 25/04/2016 (gestores).
Os períodos de 21/08/13 a 27/09/13 e 17/11/14 a 02/01/15 referem-se à versão

antiga do LNC, e o período de 15/12/15 a 25/04/16 corresponde à versão nova,
gamificada, do LNC. Com o auxílio do site: http://www.calendario-365.com.br/, foi
possível calcular a quantidade de dias que cada versão do LNC ficou disponível e com
base nisso estimar a média de respostas por dia de cada versão, constatando que a
média da gamificada manteve-se muito aproximada da média de respostas da
anterior.


LNC 2013: 318/38 dias = 8,36 respostas/dia;



LNC 2014: 538/47 dias = 11,44 respostas/dia;



LNC 2015: 1547/133 dias = 11,63 respostas/dia;
O Quadro 3, a seguir, mostra o quantitativo de chamados encontrados em cada

um dos períodos consultados e os problemas descritos:
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Quadro 3 – Quantitativo de Chamados por Período

Período
LNC 2013
(21/08/2013 a
27/09/2013)

Total de
Chamados
5
(4 pessoas)

LNC 20142015

1

Problemas
Gestor responde ao LNC como técnicoadministrativo, além de como gestor, e no
LNC de gestor não consegue indicar cursos
para si próprio porque não está lotado na
unidade em que tem responsabilidade;
 Coordenação de curso tem servidores
lotados em outra unidade e por isso não
consegue indicar cursos para eles;
 Crítica à mensagem fixa na entrada do
sistema;
 Erros - 2;
Não conseguia cadastrar atividade porque outra
pessoa já havia solicitado uma igual.


(17/11/2014 a
02/01/2015)

LNC 20152016

16
(13 pessoas)

(15/12/2015 a
10/04/2016)








Presas na fase 2: 4 (25%);
Presas na fase 3 (gestor): 8 (50%)
Convidado, já tendo respondido: 1 (6,25%)
Perfil de chefe sem ser chefe: 1 (6,25%)
Perfil de técnico sendo vice: 1 (6,25%)
Perdeu o prazo: 1 (6,25%)

Fonte: Elaborado pela autora.
Quadro 4 – Total de Respostas por Período

Período
LNC 2013
(21/08/2013 a 27/09/2013)

LNC 2014-2015
(17/11/2014 a 02/01/2015)

LNC Gamificado 2015-2016
(15/12/2015 a 25/04/2016)

Total de Respostas

Total de Chamados

318

5 (4 pessoas)

538

1

1547

16 (13 pessoas)

Fonte: Elaborado pela autora.

Embora a quantidade de chamados seja mínima em relação à quantidade de
respondentes (apenas 1% na versão gamificada, por exemplo), podem ser
observados alguns dados relevantes, em especial na versão gamificada, dados que
são analisados a seguir.
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7.5.1 Chamados abertos para o novo LNC
Pelo quadro 3, observa-se que dos problemas identificados no novo LNC, LNC
2015-2016, 75% deles, ou seja, mais da metade dos chamados, referem-se ao usuário
estar preso na fase 2 ou 3.
Tabela 1 – Percentual dos chamados abertos para o novo LNC agrupados por perfil, sexo e
faixa-etária

Perfil
Técnico-Administrativo
Gestor-Docente
Gestor-Técnico
Docente
Dois vínculos (técnicoadministrativo e docente)
Sexo
Feminino
Masculino
Idade
Abaixo de 40:
A partir de 40:

Quantidade
4
4
3
1
1

Percentual
30,76%
30,76%
23,07%
7,69%
7,69%

Quantidade
10
3
Quantidade
4
9

Percentual
76,92%
23,08%
Percentual
30,76%
69,23%

Fonte: Dados da pesquisa.

Também observa-se que a maior parte dos chamados, 62,5%, foi aberta nos
meses de março e abril, já próximo ao encerramento do período de preenchimento do
LNC.
Tabela 2 – Quantidade de Chamados por mês durante período de aplicação do LNC

Mês

Chama

Perfil

dos

Data de

Total

Cadastro

Mês

%

Gestor
Dezembro

170218

170309

2016
Fevereiro
2016

28/12/2015

administrativo

2015

Janeiro

Técnico-

170432
173055

GestorDocente
GestorDocente
Técnicoadministrativo

2

12,5%

05/01/2016

1

6,25%

25/02/2016

3

18,75%

31/12/2015
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173165
173296
173662

Técnicoadministrativo
Docente
Técnicoadministrativo

26/02/2016
29/02/2016
04/03/2016

Gestor
173677

Técnico-

05/03/2016

administrativo
Gestor
173740

Técnico-

Março

administrativo

2016

Gestor
174165

Técnico-

07/03/2016
6

37,5%

4

25%

14/03/2016

administrativo
Gestor
174242

Técnico-

15/03/2016

administrativo
174694
175774
175776
Abril

176512

Técnicoadministrativo
GestorDocente
GestorDocente
GestorDocente

21/03/2016
10/04/2016
10/04/2016
24/04/2016

Técnico176594

administrativo

25/04/2016

e Docente
Fonte: Dados da pesquisa.

Em alguns momentos, nos testes, foi percebido que mesmo preenchendo todos
os itens o sistema manteve o usuário preso na fase. Ao sair e retornar, algumas
respostas anteriormente dadas haviam sido apagadas na fase em que era exigido o
preenchimento de todas, ou seja, algum mecanismo do sistema exibiu o
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preenchimento, mas elas não estavam sendo efetivamente registradas, por isso o
sistema não entendia que tinham sido preenchidas.
Com o auxílio da Superintendência de Informática, foi possível saber o total de
respostas por mês, conforme a Figura 44 a seguir. Embora o maior número de
respostas tenha ficado em dezembro, a maior parte dos chamados foram abertos nos
dois últimos meses, o que pode justificar-se pela aproximação do final do prazo.
Figura 44 – Gráfico com Percentual de Respostas por Mês do LNC Gamificado

Fonte: Elaborado pela autora.

Ainda com o auxílio da SINFO, foi possível resgatar o total de respostas por
perfil, sendo identificadas dentre os respondentes que 21% são gestores, 27,5% são
docentes sem função gerencial e 51,5% são servidores técnico-administrativos sem
função gerencial.
7.6 Resultados da Avaliação Cooperativa
Para organizar os resultados da Avaliação Cooperativa, identificaram-se os
usuários avaliadores pelas 12 primeiras letras do alfabeto, de A à M, agrupando-as
por perfil: os gestores de A à D, Figura 45, os técnicos-administrativos de E à H, Figura
46, e os docentes de I à M, Figura 47. Do perfil gestor, foram entrevistados: uma chefe
de departamento, um coordenador de curso de pós-graduação, uma pró-reitora e um
chefe de setor.
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Figura 45 – Usuários do Perfil Gestor Realizando Avaliação Cooperativa

Fonte: Registro da Autora
Figura 46 – Usuários do Perfil Técnico-Administrativo Realizando Avaliação Cooperativa

Fonte: Registro da autora
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Figura 47 – Usuários do Perfil Docente Realizando Avaliação Cooperativa

Fonte: Registro da autora

Para melhor compreensão dos resultados encontrados, optou-se por organizálos, em um primeiro momento, separando a avaliação por versão do formulário.
Primeiro, os resultados da avaliação da versão antiga e, depois, os resultados da
avaliação da versão nova, sendo estes agrupados por perfil em virtude de o formulário
sofrer modificações de acordo com a função do servidor. Os usuários A e B são
docentes com função gerencial Chefe de Departamento e Coordenador de Curso. Por
esta razão avaliaram o formulário como docentes e como gestores, pois era uma
exigência na versão antiga do LNC. Da mesma maneira, os usuários técnicosadministrativos com função gerencial C e D avaliaram como técnicos e como gestores.
Embora tenha sido utilizada uma lista de tarefas para cada perfil e versão do
sistema, preferiu-se, para uma melhor visualização, não descrever os resultados por
tarefa, mas sim por tela do formulário. Além disso, optou-se por agrupar os resultados
em categorias:


Usabilidade: organização das informações, facilidade/dificuldade na execução
de tarefas;



Ergonomia informacional: compreensão dos Símbolos, compreensão da
linguagem utilizada (expressões, frases, termos);



Performance: lentidão, erros;



Design: Falhas de projeto. Exemplo: Incompatibilidade com perfil do usuário;
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Experiência do Usuário: Reações, percepções e sentimentos ao navegar pela
ferramenta;



Sugestões: sugestões do usuário.

7.6.1 Avaliação da versão antiga
Como explicado anteriormente, as sessões de avaliação ocorreram em duas
etapas: a avaliação da ferramenta antiga seguida da avaliação do LNC gamificado versão nova, invertendo a ordem de avaliação a cada nova sessão.
7.6.1.1

Resultados encontrados – perfil gestor

Para descrever os comentários realizados pelos usuários, foram inseridas, a
seguir, as telas do LNC na versão antiga. Sobre a tela, estão colocados em destaque
números que representam os principais pontos da tela comentados pelos usuários.
Os pontos comentados foram classificados nas seguintes categorias:
Figura 48 – LNC Antigo Gestor – Tela 1 - Pontos Comentados

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 5 – Descrição dos Pontos da Destacados na Tela 1 do LNC Antigo
Nº

Comentários

Categoria

Usuários

Usabilidade,
1

O texto é muito longo com letras pequenas.

Experiência

Todos

do Usuário
2

O texto não esclarece bem sobre o tamanho e finalidade das
etapas seguintes;
Usuário confunde se irá preencher o seu próprio nome ou de seus
subordinados;
Usuário só entende o que são cursos de “Educação Formal”

3

clicando sobre o campo nível;

Usabilidade,
Ergonomia

BeD

informacional
Usabilidade

Ergonomia
informacional

AeD

Todos

Usuário não entende que pode sugerir mais de um curso para o
subordinado, pois necessita preencher novamente o nome que
sempre vai indicar um novo curso, só sendo possível indicar um
por vez; Esse já era um problema conhecido pela CCEP e é
citado no relatório de 2014.

Fonte: Dados da pesquisa.
Figura 49 – LNC Antigo Gestor - Tela 2 - Pontos Comentados

Fonte: Elaborado pela autora.

Usabilidade

Todos
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Quadro 6 – Descrição dos Pontos no LNC Antigo Gestor - Tela 2
Nº

Comentários

Categoria

Os campos são marcados como obrigatórios, porém a indicação de

Design,

cursos é opcional, confundindo o usuário.
4

Falha por não apresentar uma visão geral da equipe. O gestor
poderia esquecer de informar algum subordinado.
Em cursos sugeridos, como a distância, o período é solicitado
desnecessariamente.

Fonte: Elaborado pela autora.
Figura 50 – LNC Antigo Gestor – Tela 3 - Matriz Capacitação

Fonte: Elaborado pela autora.

Usabilidade
Design,
Sugestão
Design

Usuários
Todos
CeD
A, B, D, F,
GeL
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Quadro 7 – Comentários dos Usuários sobre Matriz de Capacitação do LNC Antigo de
Gestor
Nº

Comentários

Categoria

Usuários

O usuário não sabe se a matriz é uma auto avaliação ou
5

avaliação dos subordinados visto que essa tela vem em

Inconsistência,

seguida a uma tela de indicação de cursos para a equipe;

Design

AeD

Não é possível compreender o conceito por trás dessa matriz
Muito texto e muitos pontos para preencher tornam o
preenchimento desagradável
6

Usabilidade,
Experiência

Todos

do Usuário

Existem opções para adicionar Capacitação Técnica e
Capacitação Comportamental, mas além de estarem

Usabilidade,

posicionadas de forma inadequada, acima das opções, o

Ergonomia

usuário não tem familiaridade com os termos capacitação

informacional

AeC

técnica e comportamental

Fonte: Elaborado pela autora.
Figura 51 – LNC Antigo Gestor - Tela 4 - Pontos Comentados

Fonte: Elaborado pela autora.
Quadro 8 – Descrição dos Pontos 7 e 8 Destacados na Figura 51
Nº
7
8

Comentários
A mensagem sugere que o LNC foi concluído, porém ainda
há um link (ponto 8) para preencher outro formulário
O usuário não entende para que é o link para o questionário,
isto é, se o link ainda faz parte do LNC

Fonte: Elaborado pela autora.

Categoria
Inconsistência,
Design
Experiência
do Usuário

Usuários
AeD
A
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Figura 52 – LNC Antigo Gestor - Tela 5 - Pontos Comentados

Fonte: Elaborado pela autora.
Quadro 9 – Comentários sobre Questionário de Gestor do LNC Antigo
Nº
9

Comentários

Categoria

O formato da numeração do formulário não tem uma sequência

Design,

lógica. Em um dado momento o usuário pensou que tinha

Ergonomia

deixado de responder alguma questão.

Usuários
C

informacional
Experiência

Questões objetivas são melhores para os gestores.

do Usuário,

D

Sugestão

10
O enunciado das questões deve ser revisto

Ergonomia
informacional

Todos

Fonte: Elaborado pela autora.

7.6.1.2

Resultados encontrados – perfis técnico-administrativo e docente

A versão antiga da ferramenta apresentava o mesmo formato para técnicosadministrativos e docentes e, mesmo que o servidor fosse gestor, teria que responder
ao formulário correspondente à sua categoria, além do que era voltado para gestores.
Por essa razão, todos os servidores participantes da Avaliação Cooperativa avaliaram
essa versão do formulário, seis como docentes e seis como técnicos-administrativos.
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Figura 53 – Tela 1 - LNC Antigo Para Técnicos-administrativos/Docentes

Fonte: Elaborado pela autora.
Quadro 10 – Comentários dos Usuários Sobre LNC Antigo Para Técnicosadministrativos/Docentes
Nº

1

Comentários

Categoria

Usuários

O texto é muito longo com letras pequenas.

Usabilidade

Todos

O usuário tende a ignorar a leitura ou adiá-la.

Usabilidade

Não é atrativo.
O Ambiente Organizacional não é compreendido pelo
usuário.
Alguns associam a unidade acadêmica/ unidade de lotação
2

ou área de atuação.
A alteração do ambiente poderia ser antes da listagem de
atividades, e não abaixo.
Usuário considera que o ideal é que seja algo rápido e
prático.

Experiência
do Usuário

A, B, E, F, G,
H, I, J, L e M
Todos

Ergonomia

A, B, E, F, G,

informacional

H, I, J, L e M

Design
Usabilidade
Design,
Sugestão

A, B, E, F, G,
H, I, J, L e M
A, C, I
Todos

87

Experiência
Usuário considera muito texto para ler e desagradável.

do Usuário,

Todos

Usabilidade
Usuário não compreende a listagem, tem dúvida se são os
cursos de capacitação ou outra coisa.
3

Design

I

Usuários acham que seria melhor em lugar de uma listagem
de atividades cheia de informações que nada tem a ver com
a atuação deles, o sistema deveria exibir as atribuições
vinculados ao cargo do servidor. Desistiria de preencher na
primeira tela pois a ferramenta parece não ter credibilidade
ao listar atividades que nada tem a ver com a sua função

Design,
Sugestão,
Experiência

B, G, I, L

do Usuário

(Usuário B).

Fonte: Elaborado pela autora.
Figura 54 – Tela 2 do LNC Antigo Para Técnicos-administrativos/Docentes

Fonte: Elaborado pela autora.
Quadro 11 – Comentários dos Usuários Sobre LNC Antigo Técnico-administrativo/Docente
Nº

Comentários

Categoria

Usuários

Usabilidade

Todos

Excesso de texto e letra pequena. A sequência da legenda
4

“importância” e “domínio” está invertida em relação à ordem que
é exibida abaixo.
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Usuário
5

não

compreende

bem

o

que

significam

“conhecimentos”, “habilidades” e “atitudes” sem ler as opções
(termos da gestão por competências comuns à área de RH).
Explicar conceitos de forma sucinta, mas esclarecedora.
Usuário

6

desejou

adicionar

outras

opções

à

lista

Ergonomia

A, B, E, F,

informacional

G, H, I, J, L

e Usabilidade

eM

Usabilidade

A

de

“conhecimentos, “habilidades”, mas não percebeu a existência
dos ícones em meio às informações da tela
O preenchimento não é óbvio, não se sabe facilmente como
fazê-lo. Usuário considera complexo, complicado e trabalhoso.

7

Experiência
Ergonomia

habilidade para uma mesma atividade, mas não soube como

informacional

fazê-lo.

e Usabilidade

procurando e pontuando e em que ficar clicando. E isso lhe faz,
em seu dia-a-dia, desistir imediatamente de responder.
Modelo de preenchimento ultrapassado, priorizando uso do
mouse.
Usuário não tem a possibilidade de excluir uma atividade
adicionada. A lixeira não tem essa finalidade, e a função desta
confunde o usuário por conta da legenda. Usuário não sabe o
que quer dizer “linha”.

Todos

do Usuário

A usuária sentiu necessidade de poder selecionar mais de uma

Usuário considera fase pouco objetiva, muita coisa para ficar

8

Usabilidade,

Experiência
do Usuário

Design

A

Todos

I

Ergonomia
informacional,

Todos

Usabilidade

Quando se exclui uma linha, perdem-se as respostas que o
usuário tinha dado anteriormente. O sistema não as salva
automaticamente.

Fonte: Elaborado pela autora.

Performance

Todos
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Figura 55 – Tela 3 LNC Para Técnicos-administrativos/Docentes Cursos de Educação
Formal

Fonte: Elaborado pela autora.
Quadro 12 - Comentários dos Usuários sobre a Etapa de Educação Formal do LNC Antigo
para Técnicos-administrativos/Docentes
Nº

Comentários
Usuário

desconhece

termo

“Educação

Formal”.

Usuários

Ergonomia

A, B, E, F,

informacional,

G, H, I, J,

Design

LeM

Sugere

“educação de formação” (Usuário I) ou “Lato Sensu, Strictu
9

Categoria

Sensu” (Usuário B). A ferramenta antiga sugeria que fossem
realizados no ano seguinte ao preenchimento, o que soa
complicado para o usuário, como ele vai conseguir um curso de
mestrado, doutorado, para o ano seguinte, por exemplo?

A, B, C,

O usuário acredita ser obrigatório indicar os cursos de educação
formal devido aos campos estarem marcados com asterisco,

Design

embora não seja obrigatória a indicação.
10

E, F, G,
H, I, J, L e
M

Campo “semestre” confunde como preenchê-lo, se com texto, se
com dois dígitos, se por meio de outro formato, (2017.1). Além
disso, o usuário considera desnecessário indicar o semestre,
sendo o ano suficiente, porque em uma seleção ele não poderá
definir o semestre.

Fonte: Elaborado pela autora.

Design

A, C, D,
G, I
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Figura 56 – Tela 4 do LNC para Técnicos-administrativos/Docentes

Fonte: Elaborado pela autora.
Quadro 13 – Comentários dos Usuários Sobre LNC Antigo Para Técnicosadministrativos/Docentes
Nº
11

Comentários
As telas são muito semelhantes e o usuário mal percebe que saiu
de “Educação Formal” para “Qualificação” e “Capacitação”.
Indicação opcional, mas campos marcados como obrigatórios

12

confundem o usuário.
A modalidade deveria ser definida depois da área. Inverter os
campos.

13

Ordem dos botões “concluir” e “voltar” deve ser invertida.

Categoria
Design

Usuários
A, F, H, L
eM
A, B, E,

Design

F, G, H, I,
J, L e M

Usabilidade

C

Usabilidade

C

Fonte: Elaborado pela autora.

7.6.1.3

Considerações gerais sobre a versão antiga

Em relação à Experiência do Usuário, a versão antiga não agrada a totalidade
dos usuários, sendo considerada cansativa pelo excesso de textos, longa, com
linguagem prolixa, e também considerada complicada de ser preenchida. Isso levava
o usuário a não responder ou fazê-lo de forma descompromissada.
Uma vantagem citada nesse modelo era a escala com 5 itens que é mais
comum, o usuário associa a modelos mentais de escalas de cinco pontos.
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Sobre a ferramenta, o usuário não vê quais resultados pode trazer para si
mesmo. Um dos docentes entrevistados comentou que esse resultado é mais
perceptível na avaliação, mas em relação ao LNC ele não sabe como terá retorno
sobre os cursos indicados ou sobre as informações que prestou, tornando o
instrumento aparentemente sem sentido.
O maior número dos usuários tem dificuldades para localizar a ferramenta, e o
fato de haver duas localizações distintas para os usuários que são gestores agravava
a situação, pois não é fácil localizar-se no SIGRH. A CCEP já havia identificado esse
problema, e ele é citado no relatório de 2014 da Coordenação. O usuário não tinha
noção do tamanho do formulário.
Muitos dos avaliadores, ao saberem que iram avaliar o SIGRH, já afirmavam
que só acessavam o Sistema para fazer consultas ou marcar férias, portanto, poucas
vezes ao ano.
A maior parte dos usuários associa o LNC à indicação de cursos. E os gestores
citaram muito no sentido de cursos para subordinados, e não para si próprios.
Uma questão observada, também, é que alguns usuários gestores têm pessoas
subordinadas, mas não têm como gerenciar os dados delas no sistema, porque estão
lotadas em outra unidade. O usuário B, coordenador de curso, tem um subordinado
que no sistema está vinculado a outra unidade e por isso não pode indicar cursos de
capacitação para ele pelo LNC.
A organização das informações é tão confusa que alguns ícones e links ficam
invisíveis no sistema para os usuários. A inconsistência percebida no ponto cinco foi
percebida também comparando o texto no ponto 2, em que o texto sugere que a etapa
da matriz é uma avaliação dos subordinadas, e não uma autoavaliação do gestor.
Na ferramenta antiga, o usuário se sente perdido e sem compreender
perfeitamente o que surge a cada nova tela, porque a descrição inicial é vaga.
7.6.2 Avaliação da versão gamificada
A versão gamificada da ferramenta objetivou corrigir problemas detectados na
versão anterior. Alguns dos problemas citados pelos usuários na avaliação da versão
antiga já eram do conhecimento da equipe da CCEP e estão descritos no Relatório
produzido por eles da versão de 2014, indicando já haver uma preocupação com o
usuário por parte da equipe que idealizou a ferramenta.
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Figura 57 – Tela de Boas Vindas LNC Gamificado

Fonte: Print Screen de tela do SIGRH

A primeira tela da nova versão era a de boas-vindas, com uma breve explicação
sobre o LNC. Na tela, era exibido um personagem que mudava de acordo com o perfil
– docente, gestor, técnico-administrativo –, como ilustrado na Figura 58.
Figura 58 – Personagens LNC Gamificado

Fonte: Elaborado pela autora.

A totalidade dos usuários participantes considerou a tela de boas-vindas
agradável, explicativa, com passos bem definidos e também que a letra possui um
tamanho bom de leitura, que não cansa, demonstrando preocupação com o usuário.
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Figura 59 – LNC Gamificado Fase 1 - Pontos Comentados pelos Usuários

Fonte: Elaborado pela autora.
Quadro 14 – Comentários dos Usuários Sobre Fase 1 do LNC Gamificado
Nº

Comentários

Categoria

Usuários
A, B, E,

O texto é explicativo, porém ainda usa os termos “conhecimentos” e
1

“habilidades”, que não são familiares a todos os usuários.

Design

deveria utilizar “grau” ou “nível”.

Sugestão

A nova versão continua trazendo a opção do ambiente organizacional
para os servidores técnicos-administrativos, conceito incomum para a
maioria dos usuários. No formulário de docentes e gestores, o
O botão “Selecionar outro ambiente” confunde o usuário que pensa de
tratar da versão antiga do sistema.

Design

F, G, H,
I, J, L e
M

Design

Fonte: Elaborado pela autora.
Figura 60 – LNC Gamificado Fase 1 - Tour - Pontos Comentados pelos Usuários

Fonte: Elaborado pela autora.

B
A, B, E,

ambiente é subsídio pela categoria do formulário (Docente ou Gestor).
3

I, J, L e
M

Acha estranho o termo “valor” para avaliar “domínio”. Em vez disso,

2

F, G, H,

G
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Quadro 15 – Comentários dos Usuários Sobre Tour do LNC Gamificado
Nº

Comentários
A instrução inicial, tour, é útil, mas poderia ter opção de pular para
o caso de o servidor já conhecer a ferramenta.

Categoria

Usuários
A, B, D,

Sugestão

E, G, I, J,
LeM

Por permitir interação (cursor do mouse), o usuário acha que o tour
4

já é o início do preenchimento do formulário. O usuário compara a

Experiência

alguns jogos de androide (modelo mental), em que a primeira fase

do Usuário

B

é feita junto com uma instrução.
Na primeira janela do tour, o usuário não sabe o que é “importância”
e “domínio”, se as estrelas ou as barras. O tour não fornece
qualquer referência.

Ergonomia
informacional

B, E e G

Fonte: Elaborado pela autora.
Figura 61 – LNC Gamificado Fase 1 - Tela 2 - Pontos Comentados pelos Usuários

Fonte: Elaborado pela autora.

Quadro 16 – Comentários dos Usuários Sobre Tela 2 da Fase 1 do LNC Gamificado
Nº

Comentários

Categoria

Usuários

Design

Todos

A tela do LNC não é responsiva, não se adaptando a diferentes
tamanhos de tela. Isso faz com que o sistema apresente barra de
5

rolagem, encobrindo parte do cenário e contribuindo para que o
usuário não perceba a mudança de cena que ocorre à medida que
ele preenche o formulário.
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Não há destaque sobre a parte que informa que o usuário deve

6

escolher somente os itens relacionados à sua atuação. O usuário

Ergonomia

tem a sensação que deve preencher todos os itens e, portanto,

informacional,

sugere que isso seja destacado, se possível, com algo em

Sugestão

movimento, usando os próprios personagens para isso.
Ao lado da descrição “importância” e “domínio”, devem ser

Ergonomia

colocados os ícones correspondentes para reforçar qual condiz a

informacional,

“importância” e qual a “domínio”. O usuário tente a confundir.
Abaixo dos ícones poderia ter uma legenda com o significado.

informacional,
Sugestão

8

9

Alguns usuários não atentam para a seta tentando seguir para a

Usabilidade,

próxima fase pelo botão “Próxima fase”, mesmo este estando

Ergonomia

desabilitado. A seta não tem boa affordance.

informacional

Barra de rolagem dentro da caixa não é interessante. Deveria

Usabilidade,

aumentar a caixa ou diminuir o texto.

Todos

Sugestão
Ergonomia

7

Todos

Sugestão

A, E, H, I,
LeM

M

B, F

Botão “Próxima Fase” confunde o usuário que não entende porque
aquele está desabilitado (o botão só é habilitado quando o usuário
navega até a última tela com listagem de conhecimentos e
habilidades, forçando a ler todas elas). A regra não fica clara e o

Design

Todos

Sugestão

Todos

usuário tem a sensação de que há algo errado com o sistema ou
10

que terá que preencher tudo para ser liberado. “Tem um número
mínimo que precisa preencher? ” (Usuário B)
Usuário acha melhor o botão só ser exibido na última tela ou, ao
clicar, ter uma mensagem informando que o usuário ainda não
visualizou todos os conhecimentos e habilidades disponíveis,
permitindo, mesmo assim, que ele possa seguir sem visualizar,
caso deseje.

Fonte: Elaborado pela autora.
Figura 62 – Conclusão da Fase 1
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Fonte: Elaborado pela autora.
Quadro 17 – Comentários dos Usuário Sobre Tela de Conclusão das Fases
Nº

Comentários

Categoria

A, B, C

O usuário aprova a mensagem e sugere que nesta tela tenha a
instrução de preenchimento informando se deve preencher todos os

Usuários

Sugestão

itens ou somente os que se identificar.

E, F, G,
H, I, J, L
eM

11

A, B, D,
A tela não responsiva esconde o botão para seguir para próxima
fase, deixando o usuário confuso.

Usabilidade

E, F, G,
H, I, J, L
eM

Fonte: Elaborado pela autora.
Figura 63 – Fase 2 LNC Gamificado - Pontos Comentados Pelos Usuários

Fonte: Elaborado pela autora.
Quadro 18 – Comentários dos Usuários Sobre Fase 2 do LNC Gamificado
Nº
12
13

Comentários

Categoria

O usuário não atenta bem para a mudança de cenário e não

Ergonomia

entende o significado das figuras.
Destacar a parte que diz que é necessário avaliar todos os itens.

informacional
Usabilidade

Usuários
Todos
Todos

Mesmo problema da fase 1. O usuário vê o botão, mas não
14

consegue passar para a fase seguinte e não entende o porquê.

Design,

Seria melhor só exibir na última tela ou, ao clicar, ter uma

Sugestão

explicação para o usuário.

Fonte: Elaborado pela autora.

Todos
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Figura 64 – Fase 3 LNC Gamificado - Pontos Comentados Pelos Usuários

Fonte: Elaborado pela autora.
Quadro 19 – Comentários Sobre Fase 3 do LNC Gamificado
Nº

Comentários

Categoria

Usuários

Usabilidade

Todos

O link para acesso à aba “Educação Formal” é pouco chamativo e
15

o termo é novamente utilizado, mesmo não sendo comum para os
usuários.
Não é intuitiva a forma como o usuário sugere atividades. O campo

16

de sugerir tem escrito “buscar dentro”. O usuário não sabe se é uma
pesquisa ou sugestão.

17

18

Ergonomia
informacional

Listagem longa e não fica claro que são links para clicar.

Usabilidade

Muito espaço em branco, tela sem design. O usuário tem a

Usabilidade,

sensação que saiu do ambiente de jogo.

Design

Botão “Próxima Fase” deixa o usuário confuso para onde vai, pois
19

já está na terceira fase. O botão foi usado fora do padrão para
avançar abas.

Fonte: Elaborado pela autora.

Todos

Todos

Todos
A, B, D,

Usabilidade

E, G, I, J,
LeM
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Figura 65 – Fase 3 LNC Gestores

Fonte: Elaborado pela autora.
Figura 66 – Comentários Sobre Fase 3 do LNC Gamificado perfil Gestor
Nº
20
21

22

Comentários
O cenário é cortado e o usuário não acompanha.
A explicação sobre como discordar da sugestão do servidor ou
como inserir uma nova sugestão deveria ganhar mais destaque.
A aba “Educação Formal” está escondida. Usuário tende a concluir
sem clicar nela e não o consegue.

Categoria

Usuários

Usabilidade

Todos

Usabilidade

F, J, L

Usabilidade

Todos

A apresentação das informações não é boa, a opção de inserir
outra sugestão não é intuitiva. As linhas do “Quadro” com os
membros da equipe deveriam ser diferenciadas por cor para melhor
23

visualização. A parte de aprovar ou não as atividades que o
subordinado escolheu poderia ser semelhante a aprovar as

Usabilidade,
Sugestão

Todos

disciplinas que o aluno escolhe ao se matricular. O padrão do
SIGAA seria mais familiar. (Usuário B)
O botão “Concluir Fase” fica desabilitado e dá ao usuário a
24

sensação de que tem algo errado. A regra não é intuitiva (só libera
se clicar na aba “Educação Formal”).

Fonte: Elaborado pela autora.

Usabilidade

Todos
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Figura 67 – Última Tela do LNC Gamificado - Missão Concluída

Fonte: Elaborado pela autora.
Quadro 20 – Comentário sobre Ponto Destacado na Figura 67
Nº

Comentários

Categoria

Usuários

Sugestão

L

Motivar com as fotos dos colegas no início – qual o propósito de
mostrar apenas no fim – é legal, mas não tem propósito –
25

Sugestão: criar um quadro da fama, ou algo semelhante ao
TripAdvisor que mostra os usuários buscando um hotel em tempo
real (x pessoas procurando esse hotel).

Fonte: Elaborado pela autora.
Figura 68 – Última Tela LNC Gamificado - Convidar Colegas

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 21 – Comentário Sobre Ponto Destaco na Figura 68
Nº
26

Comentários

Categoria

O próprio usuário se vê na lista de convidados. O sistema não dá

Design,

mensagem de retorno sobre o envio, se foi bem-sucedido ou não.

Usabilidade

Usuários
Todos

Fonte: Elaborado pela autora.

7.6.2.1

Pontos da versão antiga corrigidos na nova versão

A nova versão do LNC foi bem aceita pela totalidade de servidores que
participaram da Avaliação Cooperativa, sendo, no aspecto da experiência do usuário,
considerada muito agradável. Essa versão trouxe solução para pontos problemáticos
percebidos na anterior, percebidos pelo usuário, que são:


Textos longos e letra pequena (Ponto 1 – Figura 48. Pontos 1 – Figura 53,
e 4 – Figura 54): a nova versão traz explicações em textos curtos em com
bom tamanho de letra.;



Tamanho de formulário e etapas indefinidos (Ponto 2 – Figura 48): a nova
versão tem três etapas bem definidas;



Etapa de preenchimento opcional com campos obrigatórios (Pontos 3 –
Figura 48; 4 – Figura 49; 10 – Figura 55 e 12 – Figura 56): os campos não
são mais marcados como obrigatórios nas indicações de cursos de
educação formal;



Falta de visão da equipe no formulário do gestor: a nova versão traz para o
gestor a visão da equipe;



Preenchimento complicado e trabalhoso: O preenchimento ficou bem mais
rápido sem a necessidade de selecionar conhecimentos, habilidades e
atitudes relacionados a uma atividade e após pontuar (Ponto 7 LNC antigo
docente e técnico-administrativo). Na nova versão, o usuário avalia domínio
e importância de forma objetiva;



Falta de identificação da categoria no formulário: a nova versão traz a
categoria bem identificada nos formulários de gestor e de docente, porém
não no de técnico-administrativo;
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No formulário do gestor não há clareza quanto a quem está sendo avaliado,
se o próprio gestor ou se sua equipe: a nova versão traz uma divisão clara
da avaliação do gestor da avaliação da equipe, Figuras 18 e 65;



A listagem de atividades não tem relação com as atividades do usuário: a
nova versão solucionou este problema apenas para as categorias docente
e gestores, que não têm mais atividades vinculadas ao ambiente
organizacional.



Perda das informações: o novo LNC salva, automaticamente, as
informações, diferente do LNC anterior, no qual, caso o sistema expirasse,
o usuário perdia todo o preenchimento feito.

7.6.2.2

Problemas persistentes da versão anterior

A versão gamificada do LNC, embora bem aceita pela maioria dos usuários,
manteve alguns pontos da versão anterior considerados negativos por eles, os quais
identificaram novos problemas. Porém, muitos dos pontos comentados não são
problemas, tão somente sugestões de melhoria feitas pelos usuários durante a
Avaliação Cooperativa.
O formulário traz ainda muitos itens para serem avaliados nas fases 1 e 2. Falta
melhorar a comunicação com o usuário a respeito das regras do sistema. É confuso
para o usuário, por exemplo, saber quando deve avaliar todos os itens e quando
apenas alguns. Seria melhor mudar o formato, como sugerido pelo usuário B.
Além do mais, a sigla LNC é vaga para quem não conhece. Alguns usuários
ainda consideram o preenchimento longo, e muitos questionam avaliar atividades
vinculadas ao ambiente organizacional e não às atribuições do cargo.
Outrossim, o ambiente organizacional continuou sendo solicitado para os
servidores da categoria técnico-administrativo e removido do formulário de gestores e
docentes. O conceito é desconhecido pela maioria dos usuários, com exceção
daqueles que trabalham na área de RH da PROGESP.
O termo Educação Formal continua sendo utilizado, apesar de não
compreendido pela maioria dos usuários.
Por fim, uma outra questão também observada é que alguns usuários gestores
têm pessoas subordinadas, mas não possuem meios para gerenciar os dados delas
no sistema, porque estão lotadas em outra unidade. O usuário B, coordenador de
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curso, tem um subordinado que no sistema está vinculado a outra unidade e por isso
não pode indicar-lhe cursos de capacitação pelo LNC.
7.6.2.3

Usabilidade

A localização da ferramenta é um problema. Os usuários não a encontram
facilmente dentro do sistema. O banner criado na nova versão do LNC não foi
percebido, durante a avaliação, pela metade dos entrevistados, que o confundem com
uma propaganda ou aviso, sendo considerado discreto. Alguns usuários (C, E J)
sugerem acrescentar movimento ao banner de forma que este chame mais atenção.
Outro aprimoramento sugerido seria que, uma vez preenchido o formulário,
quando o usuário fosse consultá-lo, pudesse acessar diretamente a fase desejada.
Isso foi um problema em especial para os gestores, que precisavam acessar o
formulário diversas vezes para validar os cursos escolhidos pela equipe e não tinham
como ir direto a fase da equipe, tendo que passar por todo o processo de
preenchimento novamente.
7.6.2.4 Ergonomia informacional
Muitos usuários não associam o banner ao LNC, considerando que está pouco
chamativo. Percebe-se a necessidade de fazer com que o sistema comunique-se
melhor com o usuário a respeito de suas regras. O usuário E citou exemplo de uma
atendente eletrônica de um serviço de TV que simulava uma pessoas simpática e
sugeriu que o sistema deveria fazer o mesmo com instruções como “Você ainda não
leu todas as opções, deseja seguir mesmo assim?”. A tela deveria ser responsiva. A
linguagem deve ser amigável, expressões imperativas soam de forma grosseira; “É
necessário avaliar todos os itens”, a linguagem deve ser mais convidativa.
Ademais, o usuário não compreende bem o significado de alguns símbolos e
desenhos utilizados na interface. “O rio nunca é reto a estrada está mais parecida com
um rio do que o próprio rio”, foi o comentário de um dos entrevistados que é da área
de geologia.
Quanto a isso, Niemeyer (2003), ao falar sobre a evolução do design ao longo
das décadas, destaca que no final do século XX, a significação ganha relevância no
desenvolvimento de projetos de sistemas de informação. Não basta uma interface ser
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agradável (esteticamente) ou funcional, mas também se comunicar adequadamente
com o usuário interessado no sistema.
7.6.2.5 Experiência do usuário
No quesito de Experiência do Usuário, notou-se que a nova versão foi bastante
elogiada. E, quando comparada com a versão anterior, os comentários eram muito
positivos:


“Excelente - muito fácil, intuitivo, tempo de resposta melhor”; (H)



“Muito bonitinho”; (A e B)



“Muito legal, estão de parabéns! ” (F)



“Amigável”; (E)



“Mil vezes melhor”; (A, C, G, I)



“Não tem comparação! ”; (E, J, M)



“Maravilhoso”. (D)

Para Norman (2006), essa reação do usuário assim que observa a interface da
ferramenta relaciona-se ao nível visceral que está vinculado à primeira impressão que
o usuário tem sobre o produto. Percebeu-se uma reação mais enfática quando o
usuário tinha avaliado primeiro a versão antiga, mas todas as reações foram
semelhantes, sempre afirmando que a nova versão era muito superior em
agradabilidade, se comparada a antiga.
Uma das avaliações chamou atenção por tratar-se de um usuário de 60 anos.
O usuário diz que não encontra motivação para preencher a ferramenta e que prefere
informação visual, imagens, do que textos longos. Que prefere tentar realizar a
operação na base de tentativa e erro a ter que ler grandes instruções. A ferramenta
precisa ser objetiva. De acordo com Mont’Alvão (2000), à medida que as pessoas
envelhecem, alguns aspectos físicos e cognitivos mudam, e essas mudanças podem
afetar como eles percebem e processam informações e, devido a isso, notificações e
avisos no sistema devem ser mais breves e ter maior legibilidade para estes usuários
idosos.
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7.6.2.6 Design
Um problema de design percebido na ferramenta é sua inadequação para o
público docente. Essa inadequação já havia sido notada pela CCEP, que na nova
versão desvinculou as atividades do docente do ambiente organizacional e fez uma
nova listagem com base na resolução 171 do CONSEPE (Relatório CCEP 2014). A
mudança realizada, entretanto, não foi suficiente para adequar a ferramenta aos
docentes.
Os avaliadores dessa categoria afirmaram, entre outras coisas, que o propósito
e resultado da ferramenta não são claros e questionaram-se acerca de auais
contribuições esse preenchimento trará para o docente. Os servidores afirmaram que
cursos de capacitação podem dar a sensação de perda de tempo pois eles poderiam
estar se dedicando a realizar pesquisa, criando ações de extensão, isto é, atividades
pelas quais os docentes são avaliados. Os docentes afirmaram que se estes cursos
fizessem parte de uma programação obrigatória da carreira, talvez fosse melhor para
conhecer os benefícios que podem trazer para a vida acadêmica e todos se queixaram
que a vida do docente é carregada de atividades que os impedem de incluir outras
que não sejam prioritárias.
O docente não compreende qual o propósito da PROGESP em desejar saber,
por exemplo, os desejos de cursos de educação formal por parte de docentes com
doutorado. O docente normalmente precisa buscar bolsa de CNPQ, CAPES, submeter
projeto, conseguir aceitação e somente após todo esse processo, que é de total
responsabilidade do próprio docente, é que este submete ao departamento para saber
se os colegas estão de acordo ou não. O envolvimento da PROGESP dá-se
normalmente apenas ao final do processo para a concessão do afastamento do
docente. A parte do convênio com uma outra universidade nacional ou internacional,
solicitação da chefia, plenária do departamento, depois do centro não tem
envolvimento da PROGESP.
Grande parte dos docentes da UFRN já são doutores, e, para eles, não faz
sentido informar cursos de educação formal no LNC. Eles afirmam que os critérios de
escolha de uma instituição para pós-doutorado são muito pessoais. Foi questionado
por dois docentes se aquela parte voltava-se para professores do ensino básico
técnico e tecnológico (EBTT) ou com graduação, para os quais essa parte poderia ser
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interessante, mesmo assim não fica clara a relação de como a PROGESP vai ajudar
o professor a conseguir a formação desejada.
O docente afirma que se não faz sentido para ele esse preenchimento e a
credibilidade da ferramenta é posta em questão. Para ele a ferramenta deveria
diferenciar melhor os públicos – docentes com e sem dedicação exclusiva e com ou
sem doutorado assim se adequando aos diferentes públicos.
Apenas dois dos usuários avaliadores (B e C) percebem claramente a
aparência gamificada, fazendo comparação com jogos antigos “eight bits”, clássicos
como River Raide do Atari.
Além do mais, alguns docentes informaram que cursos de capacitação à
distância são essenciais, pois a agenda desses servidores é muito imprevisível, por
conseguinte é difícil comprometerem-se com horários fixos de cursos presenciais.
Outro fato interessante é que o gestor docente não considera ético indicar ou
negar cursos para um subordinado docente. O contexto de uso do docente não se
adequa a esse tipo de ação. Eles não se tratam como chefia e subordinado. (Usuários
A e B). Embora o sistema permita isso, na prática soa “absurdo” e até ofensivo.
Todos os docentes citam o Programa de Atualização Pedagógica (PAP) como
atividade de capacitação realizada e nenhuma mais. Um dos professores relata que
de 2007 até hoje nota uma mudança no sistema que tem tornado melhor o acesso.
7.6.2.7 Performance
Durante as avaliações, foram percebidos alguns erros no sistema e
comportamentos fora do padrão. Um deles pode ter sido a causa de alguns chamados
que foram abertos durante o período de aplicação do novo LNC. O sistema não
permitia ao usuário seguir para a próxima fase mesmo com todas as respostas
preenchidas. Verificou-se que, ao sair do sistema e retornar, algumas respostas dadas
haviam sumido, o que se levou a concluir que o sistema mostrava para o usuário a
resposta como dada, mas de fato não a armazenava na base e, por isso, não permitia
o servidor seguir para a próxima fase.
Foi

observado

também

um

comportamento

ao

sugerir

um

novo

conhecimento/habilidade. Ao inserir, o usuário já deve avaliar a importância e domínio
no momento, mas a avaliação demora a aparecer após o clique e dá ao usuário a
sensação inicial de que o sistema não responde ao clique e que isso é um erro.
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O sistema não permite na parte de indicação de cursos de educação formal
inserir dois cursos de mesmo nível e modalidade. Exemplo: dois pós-doutorados
presenciais. Além de não adicionar, o sistema não emite mensagem de retorno ao
usuário. Também foi percebido que caso o servidor já houvesse respondido o LNC, o
botão “próxima fase”, na Fase 1, em alguns momentos é habilitado, em outros não, só
podendo ir para a próxima fase após passar por toda a listagem de conhecimentos e
habilidades.
7.6.2.8 Sugestões
Durante a Avaliação Cooperativa, os servidores fizeram diversas sugestões
que podem servir de base para futuras melhorias na ferramenta. As sugestões estão
em meio aos pontos destacados nas telas do LNC acima e vão desde mudanças na
forma de apresentar o texto ou de enunciar questões a melhorias na organização das
informações e esclarecimento de regras do sistema.
Um dos usuários sugeriu um formato diferenciado de avaliação na segunda
fase do novo LNC, como um percentual para distribuir entre as atitudes,
hierarquizando do mais ao menos importante.
Outro usuário sugeriu que no ano seguinte a aplicação do LNC, a ferramenta
exibir os cursos que o servidor indicou e já realizou. / Outro usuário sugeriu que a
ferramenta exibisse, no ano seguinte à aplicação do LNC, os cursos que o servidor
indicou e os que já realizou.
Uma questão interessante apontada por ele foi que, para usuários que têm
deficiência visual, textos bem explicativos e longos são bons devido ao uso do leitor
de tela, mas que isso deveria ser pensado no sentido de se terem duas versões. Além
disso, ele não usava o LNC para indicar cursos, entretanto acessava direto o DDRH.
Colocar um calendário de cursos dentro do LNC.
“...geralmente, subestimamos o fato de a experiência mudar ao longo
do tempo... À medida que usamos um produto, é provável que nossa
percepção a respeito da qualidade do produto se modifique e que
sejam atribuídos pesos diferentes a determinados atributos do produto
ao longo das fases de utilização.” Karapanos, Hassenzahl e Martens
(2009, apud Santa Rosa et al., 2016)
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É necessário se preocupar com o futuro do LNC, se ele manter-se-á
interessante ao longo dos anos.
Além dos nomes das atividades de capacitação, seria interessante também
poder conhecer mais detalhes sobre o conteúdo das atividades e deixar claro se
aquelas atividades listadas são cursos que já existem.
7.6.3 Resultados obtidos através dos questionários
Com o objetivo de confirmar os resultados obtidos através da avaliação
cooperativa, foram aplicados dois questionários. Um com os participantes da
Avaliação Cooperativa e outro aberto para os servidores, enviado para os e-mails
cadastrados no sistema, obtendo 83 respostas (apêndices E e F).
Através do questionário, foi investigada quais as principais funções do SIGRH
que os servidores acessam a fim de conhecer quantos citariam o LNC como uma das
funções acessadas no Sistema. Observou-se que a maior parte dos servidores acessa
o SIGRH para questões objetivas, informação também expressa pelos servidores
participantes da avaliação cooperativa, que, quando eram informados que iriam
avaliar uma funcionalidade dentro do SIGRH, afirmavam apenas utilizar o sistema
para questões pontuais, acessando-o poucas vezes. Através do questionário, as cinco
funcionalidades mais citadas pelos servidores que realizaram a avaliação cooperativa
foram:
1. Férias – 100% dos respondentes;
2. Consulta/Alteração

de

Dados Pessoais e

Funcionais –

75%

dos

respondentes;
3. Avaliação de Desempenho – 62,5% dos respondentes;
4. Plano de Saúde – 62,5% dos respondentes;
5. Solicitações Eletrônicas – 62,5% dos respondentes.
Dentre 83 respostas, as cinco funcionalidades mais citadas pelos servidores
que responderam ao questionário geral:
1. Férias – 98% dos respondentes;
2. Avaliação de Desempenho – 76% dos respondentes;
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3. Consulta/Alteração

de

Dados Pessoais e

Funcionais –

72%

dos

respondentes;
4. Solicitar Afastamento – 55% dos respondentes;
5. Inscrição em Turma de Capacitação – 51% dos respondentes.
7.6.3.1 Questionário com os participantes da Avaliação Cooperativa
Dos 12 participantes da Avaliação Cooperativa, sete já haviam respondido ao
LNC alguma vez, sendo que desses quatro já conheciam a versão antiga e três
responderam apenas a versão gamificada.
Dentre os cinco que não responderam ao LNC, três afirmaram ser por falta de
tempo, sendo destes, dois gestores. Os outros dois disseram não ter despertado o
interesse ou não compreendido do que se tratava a ferramenta, ambos servidores
técnicos-administrativos acima de 40 anos.
Sobre o novo LNC, os meios pelos quais os servidores que responderam
tomaram conhecimento da ferramenta foram e-mail e Reunião Presencial com
Gestores da CCEP, não sendo citado o vídeo de divulgação da ferramenta. As
reuniões presenciais são citadas nos relatórios da CCEP e eram feitas nos setores a
fim de captar necessidades dos servidores, como também conscientizar sobre a
importância da ferramenta.
Dentre os 12 avaliadores, oito servidores afirmaram que a mudança na
aparência e estrutura da ferramenta melhorou a sua compreensão sobre a ferramenta.
Dentre esses oito, cinco ainda não tinham conhecido a ferramenta.
Os usuários citaram como motivação para preenchimento do LNC,
principalmente, o propósito da ferramenta, por considerarem-na uma ferramenta
importante para a UFRN. Um usuário citou a interface nova e moderna como fator
motivador para o preenchimento.
Quanto à experiência, todos os usuários consideraram a nova interface melhor
e com cores agradáveis, com boas instruções. Além disso, todos consideraram o tour
como algo positivo.
Os elementos de jogos percebidos mais citados pelos usuários foram: fases e
caminho a percorrer. Dois usuários afirmaram não perceber elementos de jogos,
porém ao explicar a todos os usuários quais elementos de jogos havia na interface,
todos afirmaram que esses os estimularam a preencher o LNC.
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Três usuários, todos docentes, afirmaram nunca terem feito curso de
capacitação na UFRN.
As sensações experimentadas no preenchimento do novo LNC mais citadas
pelos usuários foram: curiosidade 85,7%; diversão 57,1%; simpatia 57,1/%; satisfação
57,1% e bem-estar e impaciência, ambos os últimos com 28,6% das respostas.
Os diferentes personagens criados para o novo LNC, a professora, o gestor, o
servidor técnico administrativo, não foram percebidos pela metade dos entrevistados.
Os bonecos na tela representado o perfil do usuário, sim. Só seria possível nota-los
assistindo aos vídeos de divulgação do LNC onde cada um deles era apresentado.
Sobre a facilidade de preenchimento, 91% dos usuários consideraram que foi
fácil preencher o LNC. Porém, quatro deles consideraram longo ou cansativo, todos
do sexo masculino, sendo três deles acima de 40 anos.
Figura 69 – Tela de Introdução do LNC Gamificado

Fonte: Print Screen de Tela do SIGRH.
Quadro 22 – Comentários dos Usuários a Respeito do Cenário do LNC
Descrição do usuário sobre cenário do LNC

Usuário

Agradável e de fácil compreensão.

A

Uma estrada cruzando um rio com uma placa de início e uma faixa de linha de chegada
ao final.
Um percurso de floresta semelhante a uma corrida de obstáculos em que é preciso
cumprir objetivos e tarefas para avançar.

B
C
D
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MARAVILHOSO!

E

Preenchimento de formulários longos com assistentes virtuais em modo jogo

F

É um cenário bonito.

G

O Servidor que vai começar a trilhar um caminho com 3 fases.

H

-

I

Muito agradável e alegre, divertido

J

-

L

-

M

Fonte: Elaborado pela autora.

As descrições do cenário e das partes que o compõem, feitas pelos usuários,
permitem visualizar que a metáfora idealizada pelo designer em torno do cenário do
jogo não foi introduzida ao usuário de forma completa. A trilha, os livrinhos, a ponte, o
rio, todas as partes do cenário têm significados que poderiam ter sido mais explorados
junto aos usuários.
Quadro 23 – Compreensão dos Usuários sobre Símbolos Utilizados no Novo LNC
Usuário/Símbolo

A

B

C

Importância

Domínio - barra de
progresso

Grau de importância que

Grau de domínio pessoal

considero uma atividade ou

sobre as atividades ou

atitude

atitudes indicadas

Importância dos
conhecimentos/atitudes

Informação

Informações

Domínio do respondente

Informações

sobre os

importantes a

conhecimentos/atitudes

serem consultadas

D

IMPORTANCIA

DOMINIO

ORIENTAÇÃO

E

Padrão

Não fácil de interpretar

Padrão
Ficou claro, depois

F

Não é clara

Não é claro

que o tour explicou
o que é.

G

H

A importância da questão
para o servidor.
-

O conhecimento do servidor
com relação a questão
apresentada.
-

Informações sobre
o significado dos
ícones da estrela e
da barra.
-
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Ícone com

Ícone que indica o meu

Ícone que indica o meu

grau de importância sobre

grau de domínio sobre

determinado aspecto sendo

determinado aspecto sendo

avaliado.

avaliado.

J

Importância

Domínio

Ajuda

L

Importância

Nível

Informação

I

informações de
ajuda para o
preenchimento do
formulário.

Significa que se concordava
M

ou indicava qual a
importância de algum

Informações sobre

A resposta está completa

uma informação

questionamento

Fonte: Elaborado pela autora.
Quadro 24 – Compreensão dos Usuários sobre Símbolos Utilizados no Novo LNC

Usuário/Símbolo

A

Andamento do processo

êxito.
Progresso

Finalização

Mapa completo do percurso de

Símbolo de premiação referente à

preenchimento

conclusão do processo

MAPA

SUCESSO!

Pode ser muita coisa ou nada, não

Terminei!!!!

B
C
D
E

percebi que era uma "linha do tempo"
É claro.

É claro.

Informa o local em que você se

Chegou ao final e ganhou o troféu.

F
G

Fim da atividade e conclusão com

encontra no caminho das fases.
-

-

Ícone com o mapa da etapa atual e

Ícone com a indicação da conclusão de

quais ainda faltam completar.

todo o processo.

J

Mapa da pesquisa

Completou a missão

L

Caminho, etapas

Fim

Mapa da trilha que precisava ser

Conseguimos atender o objetivo

H
I

M

Fonte: Elaborado pela autora.

percorrido
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Através do Quadro 23, é possível observar que os símbolos utilizados para
“importância”, “domínio” e “informações” foram bem compreendidos pela maior parte
dos usuários. Porém, durante a realização das avaliações, foi percebido que os
usuários confundiam um pouco a ordem domínio-importância. Alguns usuários ficaram
com dúvidas se “domínio” era representado pelas estrelas ou pela barra e, da mesma
forma, a “importância”; sendo, por isso, sugerido que houvesse a descrição textual do
significado próximo ao desenho.
Para o professor de psicologia da Universidade da Califórnia, Richard Mayer
(2001), as pessoas aprendem melhor e memorizam mais quando no ensino são
usadas imagens e palavras do que apenas de palavras isoladas. Ele considera
também que mensagens multimídia concebidas a partir da forma como a mente
funciona tem mais possibilidade de ser efetiva, por isso é preciso entender como as
pessoas aprendem através de palavras e imagens.
O mapa e o troféu também foram bem identificados pela maioria dos
participantes de Avaliação Cooperativa, conforme exibe o Quadro 24.
7.6.3.2 Questionário geral
De 83 respostas, 30 citaram o LNC como uma das funções acessadas no SIGRH.
Figura 70 – Percentual de Servidores Que Consideram Que a Gamificação Melhorou o LNC

Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 71 – Percentual de Pessoas que Responderam ou Não o LNC

Fonte: Elaborado pela autora.

Dentre os 83 servidores que responderam ao questionário, 39 pessoas
afirmaram não responder o LNC e entre estas, 32 afirmaram que não responderam
porque ou não sabiam o que era (12 ou 38,5%) ou não lhes despertou interesse (20
ou 43,6%).
Figura 72 – Razão para Não Responder o LNC - Questionário Geral

Fonte: Elaborado pela autora.

114

Figura 73 – Percentual de Respondentes por Perfil

TOTAL DE RESPOSTAS POR PERFIL
Gestores

Docentes

Técnicos-administrativos

8; 20%

21; 51%
12; 29%

Fonte: Elaborado pela autora.

Dentre os que afirmaram já ter respondido o LNC, 41 (49,4%), estão
distribuídos por categoria da seguinte forma: 12 docentes, 8 gestores e 21 técnicosadministrativos.
Entre 68 pessoas que afirmaram fazer cursos de capacitação promovidos pela
CCEP, 19% afirmaram que sugeriram o curso pelo LNC. Das 83 respostas, 62% não
responderam a nova versão do LNC.
As sensações experimentadas no preenchimento do novo LNC, mais citadas
pelos usuários no questionário geral, dentre 38 respostas para essa questão, foram:
curiosidade 71,1%; simpatia 44,7%; satisfação 34,2%; entusiasmo 31,6% e diversão
28,9%.

7.6.4 Limitações e Melhorias
Embora

citado

no

relatório

de

2014

que

a

terminologia

de

conhecimentos/habilidades e atitudes não era bem compreendida pelos usuários, os
termos continuaram sendo utilizados. Outra questão é que a maioria dos técnicos
administrativos não entendem bem o conceito de Ambiente Organizacional embora
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vinculado ao Plano de Carreira dos Cargos Técnicos-Administrativos em Educação
(PCCTAE).
O relatório do LNC de 2014 mostra que o termo Ambiente Organizacional não
é familiar para docentes, mas na Avaliação Cooperativa os técnicos-administrativos
entrevistados também afirmaram não compreender bem a terminologia.
Embora tenha sido retirada a parte de seleção de conhecimentos/habilidades e
atitudes vinculadas a uma atividade, que fazia parte da primeira seção do LNC versão
antiga, na Avaliação Cooperativa, os usuários afirmaram não compreender a
necessidade da avaliação do domínio e importância dos conhecimentos/habilidades e
atitudes, além da própria terminologia não ser bem explicada ou não ser familiar.
Segundo os usuários, seria interessante explicar objetivamente qual o propósito
daquela fase.
Quando questionados inicialmente sobre o entendimento a respeito da
ferramenta todos os usuários citaram a indicação de cursos de capacitação como algo
principal da ferramenta. A primeira fase do LNC não é citada por nenhum dos
entrevistados e não é compreendida por eles também. Qual a razão de se avaliar a
importância e domínio das atividades executadas?
Foi sugerido que em lugar de o usuário selecionar atividades do ambiente
organizacional com as quais ele identifica-se, poderiam ser trazidas atividades
vinculadas ao Plano Individual de Trabalho ou ao cargo.
As duas primeiras fases do LNC deixam claro que houve um investimento
superior à última fase. A última fase perdeu muito a característica da gamificação que
vinha sendo utilizada nas fases anteriores.
Percebe-se a necessidade de se ampliar o tempo para avaliação/testes do que
é desenvolvido. É necessário incluir no processo os testes com os usuários e não
somente com uma equipe técnica. Esses testes devem ser desenhados de forma a
diminuir a quantidade de problemas de interação e incompatibilidades com o usuário
e seu contexto.
Como motivar pessoas mais velhas a preencher? Notou-se que os mais velhos
já progrediram em suas carreiras tudo que haviam de progredir e, assim, benefício
econômico não é, de forma geral, um estímulo à capacitação. Isso foi percebido
através de dois participantes acima de 40 da Avaliação Cooperativa e um comentário
de uma servidora, também acima de 40, no QUIS geral. Esta última falou que buscou
nos cursos algo que a motivasse. Não basta ser bonito, tem que se alinhar com os
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objetivos do usuário; mas fazer isso para usuários de características diferentes, entre
elas a idade, é complexo.
O que motiva uma pessoa que já atingiu o nível máximo de capacitação, que já
está próxima de se aposentar? Uma delas comentou sobre necessidade de
atualização. Mas será que é realmente algo estimulante? Não seria mais estimulante
fazê-los se sentir úteis ou buscar uma forma de fazer esse público compartilhar a sua
experiência de vida através da gamificação?
Os gestores disseram que queriam desvincular a ideia do LNC de uma
avaliação, porém no LNC é usada a palavra avaliação e em frases como “É necessário
avaliar todos os itens”.
O usuário cumpre o preenchimento, não obstante nota-se que ainda se queixa
da quantidade de itens para ler. Os elementos de jogos inseridos não foram suficientes
para provocar o engajamento esperado. Durante a pesquisa, notou-se a existência de
comportamentos habituais dentre os servidores, dentre eles, ignorar e-mails e
convites do sistema, acessar o SIGRH só para tarefas pontuais etc. Burke (2015)
afirma que é difícil alterar esses hábitos e que para isso é necessário o
estabelecimento de pequenas metas que sejam alcançadas aos poucos e sejam
ampliadas à medida que vão sendo alcançadas.
Burke (2015) afirma que para conseguir engajar as pessoas a realizar uma
tarefa diária comum ou entediante é preciso engajar as pessoas em um nível mais
profundo, que ele chama de emocional. Isso significa que simplesmente oferecer
recompensas não é suficiente, essas recompensas precisam estar vinculadas a
motivações internas e, para isso, os objetivos dos jogadores precisam vir em primeiro
lugar, sendo necessário conhecer bem esses objetivos.
Talvez fazendo-se uma reflexão sobre os objetivos do usuário e o que poderia
motivá-lo, fosse possível conseguir um maior engajamento.
O significado do cenário foi pouco explorado. Por exemplo, de acordo com o
designer, os Livros referiam-se aos conhecimentos. Cada livro exibia uma lista de
conhecimentos inerentes à função exercida pelo servidor em sua unidade. E assim,
cada elemento do cenário: ponte, buracos. A maior parte dos usuários não percebia
ou entendia o porquê de cada elemento.
Notou-se uma diferença de comportamento entre os usuários que não
conheciam o LNC gamificado e avaliavam primeiro essa versão. Eles eram mais
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críticos e detalhistas, mas, quando viam a versão anterior, reconheciam que a atual
estava muito melhor.
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8

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O intuito inicial desta pesquisa foi aprofundar o conhecimento a respeito dos

resultados alcançados pelo projeto de gamificação do LNC junto ao usuário e verificar
como a gamificação e o Design Centrado no Usuário podem ter contribuído com esses
resultados. Ao longo da pesquisa e através das análises realizadas sobre os dados
obtidos, ficou evidente que a mudança realizada foi positiva no sentido de a nova
versão do LNC ser agradável, porém, os objetivos do projeto poderiam ter sido mais
eficientemente alcançados caso fossem analisados outros aspectos dos usuários e
seu contexto durante a execução do projeto.
O Design Centrado no Usuário possibilita conhecer o usuário e suas
características. A própria técnica de Avaliação Cooperativa combinada com a
observação sistemática é um exemplo de design centrado no usuário que pode ser
aplicado ao desenvolvimento de sistemas e possibilita conhecer melhor o usuário. Foi
através dessa técnica que tantas informações importantes foram obtidas nesta
pesquisa. Caso tivesse sido desenvolvido um projeto mais centrado no usuário, a
própria gamificação poderia ter sido projetada de forma a alcançar um maior
engajamento dos servidores.
A análise dos dados aponta para muitas questões que não foram percebidas
durante a execução do projeto e que evidenciam que alguns princípios do DCU não
foram suficiente ou adequadamente utilizados. Muitas sugestões fornecidas pelos
servidores durante a Avaliação Cooperativa e através do questionário online mostram
que a participação do usuário final verdadeiro, e não somente dos gestores que
convivem com o usuário, poderia ter evitado lançar um produto final com problemas.
Quanto à gamificação, embora tenha sido usada e seja a grande responsável
pelo diferencial no design da interface do LNC, os aspectos que colaboram para o
engajamento dos usuários foram timidamente explorados pela equipe do projeto de
gamificação, talvez devido à limitação de tempo do projeto. Acredita-se que deveria
ter sido melhor trabalhada a forma como a gamificação alteraria o comportamento do
usuário através de pesquisa junto a ele para entender quais os seus objetivos e assim
poder desenvolver um enredo para o “jogo”, o qual satisfizesse as finalidades dos
servidores a fim de obter o engajamento destes.
A parte estética da versão gamificada parece ter contribuído para a avaliação
positiva da ferramenta, confirmando o que Norman (2006) comenta sobre o aspecto
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estético dos produtos, afirmando que, para o usuário, o que é mais bonito parece ser
também mais fácil e agradável.
Por outro lado, como analista da SINFO, noto que há um interesse da gestão
em cumprimento de cronogramas e prazos, que são importantes, mas que muitas
vezes não são coerentes com a realidade de trabalho dos servidores e, à vista disso,
limitam o desenvolvimento de ferramentas mais adequadas aos usuários (o tempo
limitado é também citado nos relatórios da CCEP). Percebe-se a necessidade de
serem lançadas novas funcionalidades nos sistemas em prazos muito curtos que não
possibilitam tempo suficiente para planejamentos, pesquisas e testes junto aos
usuários no intuito de adequar a ferramenta a estes, ainda durante o seu
desenvolvimento e não somente após serem lançadas.
É necessário adicionar à prática do desenvolvimento de software a noção de como
o usuário vai interagir com o sistema, refletir sobre as percepções do usuário, trazê-lo
para dentro do processo de desenvolvimento do início ao fim e entender suas
características, motivações e sentimentos. Gould e Lewis (1985) coloca como um dos
três princípios básicos do DCU a Ênfase inicial em usuário e tarefas enfatizando
que embora indicado, o uso de pessoas internas da organização, em lugar do
usuário real, pode tender a obter apenas um ponto de vista da organização,
diferente da real perspectiva do usuário. É exatamente isso que ocorre com o
sistemas da UFRN onde as demandas são passadas por gestores que conhecem bem
do negócio mas não serão os utilizadores do sistema em seu dia-a-dia, o que acarreta
inadequação das funcionalidades.
A população idosa no Brasil, por exemplo, está aumentando e, com as novas
regras de aposentadoria, estará mais presente no cenário de trabalho. Estamos
preparados para projetar sistemas para esse público? E quanto aos deficientes?
O projeto de gamificação foi inovador em sua forma de trabalho e incluiu, no
processo de desenvolvimento da ferramenta, diversas pessoas especialistas várias
áreas (design, TI, gestão, psicologia etc.), usuários da ferramenta e atividades de
gerenciamento de projetos. A gamificação do LNC foi um projeto de meses que
demandou um esforço e investimento diferenciados e divergentes em vários aspectos
da forma habitual de desenvolvimento de sistemas da SINFO, que não inclui, por
exemplo, testes com usuários finais dentro da rotina do desenvolvimento.
Cabe destacar, entretanto, que na condição de primeira experiência de Design
Centrado no Usuário e gamificação, de maneira geral e apesar de encontradas
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algumas limitações e melhorias a serem feitas, foi uma experiência bem-sucedida. O
projeto conseguiu ampliar a quantidade de participações no LNC, e a satisfação do
usuário no uso da ferramenta foi notória. Além disso, o projeto traz muitos
aprendizados para o aperfeiçoamento de futuros projetos de melhoria dos sistemas.
Em trabalhos futuros podem ser pesquisadas outras características
importantes, ampliando o perfil dos usuários ao incluir pessoas com alguns tipos de
deficiência e avaliar a ferramenta em aspectos como acessibilidade. Também
poderiam pesquisar-se junto aos usuários sugestões de meios de divulgação do LNC.
Os vídeos produzidos tiveram uma quantidade de visualizações muito inferior ao
número de servidores ativos; por exemplo, o vídeo geral, lançado em dezembro de
2016, somou 697 visualizações no YouTube até janeiro de 2017, o que leva a entender
que não foi divulgado pelos meios adequados.
Por fim, há muitas variáveis envolvidas no sucesso de um produto, algumas
das quais foram citadas pelos usuários participantes da pesquisa: divulgação, período
de aplicação do LNC, compreensão da importância e necessidade de preenchimento
por parte dos usuários, comunicação, participação dos gestores etc. Este trabalho traz
uma contribuição para a compreensão da importância de se conhecer essas variáveis
que trabalham juntas para se obter maior satisfação de uso e um produto mais
adequado às necessidades do usuário e, consequentemente, um bom produto.
Este trabalho mostrou que a mudança no sistema foi extremamente positiva,
nada obstante revelou que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
e a Superintendência de Informática (SINFO) podem mudar e aprimorar a maneira
de produzir sistemas. Aperfeiçoar os sistemas e adequá-los aos seus usuários é não
somente um objetivo a se alcançar, mas uma necessidade, tendo em vista que cada
vez mais pessoas tornam-se usuárias de sistemas devido à informatização
crescente dos processos de negócio.
A gamificação do LNC é um ótimo modelo de desenvolvimento de sistemas a
ser seguido e aprimorado. O esforço empreendido produziu uma ferramenta
compensadora. Estudos recentes internacionais mostram que mais e mais as equipes
de Tecnologia da Informação (TI) aproximam-se das decisões estratégicas das
instituições através dos seus diretores (CIOs – Chief Information Officer). Essa é uma
realidade já presente na UFRN, que tem sua gestão em constante contato com a da
SINFO.
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Este trabalho traz diversos pontos para discussão entre a gestão de TI e a
gestão da UFRN para o aprimoramento de processos de trabalho e melhor
planejamento das ações que envolvem a TI a fim de que se projetem sistemas ricos
em inovação e, especialmente, adequados aos usuários, atingindo assim, os objetivos
da instituição e satisfação dos usuários para os quais os sistemas são projetados.
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APÊNDICE

APÊNDICE A - LISTA DE TAREFAS DA AVALIAÇÃO COOPERATIVA - PERFIL
GESTOR
A seguir, são listadas tarefas que deverão ser realizadas, sequencialmente, no
sistema. À medida que for realizando as tarefas, comente sobre tudo quanto for fazer
e, caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, coloque-as também (think aloud). O
objetivo é avaliar o sistema e melhorá-lo. Quem está sendo avaliado é o sistema, e
não você.
Tarefas Gestor – LNC Gamificado
1. Logue no sistema e localize o LNC


Objetivo: saber se o usuário sabe o caminho sozinho



Saber se o banner é notado (cegueira do banner – SANTA ROSA, p. 143)



O link para o vídeo desperta interesse? Clicam no vídeo?



Gestor: está na aba chefia de unidade e capacitação
o O gestor associa ao módulo de capacitação?



Por que não está dentro de Chefia de Unidade > Capacitação?

2. Inicie LNC
FASE 1 - Conhecimentos e Habilidades


O usuário lê as instruções ou sai passando-as rapidamente, sem ler?
o Lê a tela de boas-vindas?
o Explicação da primeira fase?
o Usuário acompanha o tour


Usuário entende o que é “Escala de importância e domínio”
na explicação do (i)?



Perguntar o que achou da interface
o Objetivo: saber se o usuário identifica elementos de jogos
o O usuário identifica o caminho/cenário? E as fases? Quantas fases
tem?

128

3. Voltar para o SIGRH


Usuário sabe voltar? Alguma dificuldade?

4. Consulte seus dados
5. Navegue na tela: Volte para a listagem de conhecimentos e habilidades
anteriores


Cenário: Livrinhos, usuário percebe? Entende porque estão abertos e
fechados?



Usuário percebe a progressão à medida que avança as etapas (linha
amarela)?



Usuário sabe voltar? Alguma dificuldade?



Usuário percebe a progressão à medida que avança as etapas (linha
amarela)?



Quantas fases tem?

6. Encontre orientações sobre como avaliar os itens e tirar dúvidas


Usuário identifica o ‘i’ como ajuda?

7. Cancele/altere uma resposta dada


Usuário vê o x?

8. Insira outro conhecimento e habilidade


Alguma dificuldade?

9. Altere novo conhecimento
FASE 2 - Atitudes


Usuário lê as instruções ou simplesmente clica em continuar?



Usuário leu que terá que preencher tudo?



Verificar se usuário vai tentar passar da fase sem preencher
alguma questão.



Verificar se o usuário notou a mudança de cenário (ponte)?
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10. Veja em qual fase você está. Perto ou longe de concluir o LNC? Perto ou
longe de concluir a fase?


Objetivo: Ver se a pessoa notou a existência do mapa e se saberá utilizálo.
o Ao mudar de fase, o fundo da tela poderia mudar de cor
o Por que não posso ir para a próxima fase sem preencher tudo?
o Por que não existe a legenda: nenhuma estrela?
o Não posso incluir um novo conhecimento e habilidade sem
primeiro avaliar?

11. Volte à fase anterior
Só consigo passar da fase de atitudes se em todas as atitudes as estrelinhas
estiverem pelo menos uma preenchida. Senão não passo, ou seja, não tem
a possibilidade de dizer que alguma atitude não tem importância. Isso é
regra?

FASE 3 - Atividades de Capacitação, Educação Formal e Cursos para a Equipe
12. Insira uma atividade de capacitação entre as disponíveis
13. Insira uma atividade que não está listada
14. Remova uma atividade inserida
15. Navegue entre as áreas dos cursos
Na terceira fase, o botão “próxima fase” está sendo usado como botão de
navegação. Isso está errado. Não deveria ter botão “próxima fase”.
16. Insira um curso de educação formal à distância
17. Sugerir cursos de Capacitação para a Equipe – sugira um curso para um
membro de sua equipe


Verificar se o gestor lê as instruções para a indicação da equipe (tela
verde) e instruções na tela em si

18. Sugerir cursos de Educação Formal para a Equipe – sugira um curso para
um membro de sua equipe
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Verificar se o gestor lê as instruções para a indicação da equipe (tela
verde) e instruções na tela em si

19. Discorde de uma sugestão feita pelo servidor


Verificar se o chefe vai tentar concluir a fase sem clicar em educação
formal

20. Convide amigos


Não tem mensagem de sucesso ao convidar amigos? Pode enviar o
convite diversas vezes?
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Tarefas Gestor – LNC Antigo
1. Logue no sistema e localize o LNC


Objetivo: saber se o usuário sabe o caminho sozinho



Técnico-administrativo: está na aba capacitação


O servidor associa ao módulo de capacitação?

2. Inicie LNC
ETAPA 1 - Cursos para servidores (educação formal e capacitação)


O usuário lê as instruções ou sai passando rapidamente sem ler?
As instruções são confusas. Nas orientações, o ponto 2 diz que é
para incluir cursos inclusive para si mesmo. Nas etapas, a etapa 1
diz que os cursos são para os servidores da unidade. E, na etapa 2,
diz que a matriz se refere aos servidores, mas na própria etapa
parece referir-se aos gestores.



Perguntar o que achou da interface



E as etapas, sabe quantas tem?



Verificar se o gestor percebe que terá que informar servidor por
servidor

3. Inserir cursos que algum servidor escolheu previamente (Cursos
desejados pelo servidor)


Verificar se ele clica no + (correto) ou em inserir cursos

4. Inserir curso de educação formal para o servidor


Verificar se tenta inserir curso sem digitar nome do servidor



Verificar se vai inserir curso para si mesmo, conforme instrução

- não fica claro que são cursos de educação formal.
5. Inserir curso de qualificação e capacitação para um servidor
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Verificar se o usuário percebe que o título, a discriminação de em que
etapa o usuário encontra-se, está no quadro da tela e no quadrinho
amarelo

ETAPA 2 - Matriz de capacitação
6. Avalie as Capacitações Técnicas e Comportamentais


Verificar se o servidor tem dificuldade na avaliação



Verificar se o gestor está avaliando em relação a si mesmo, a seus
subordinados ou à sua unidade
- isso não fica claro

7. Adicione uma competência que não está na listagem
8. Finalize o LNC
ETAPA 3 - Questionário de auto avaliação do gestor
9. Acesse e responda questionário
Link:
http://testes.info.ufrn.br/admin/public/questionario/responder/de955a9d5a7a34f
4
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APÊNDICE B - LISTA DE TAREFAS DA AVALIAÇÃO COOPERATIVA - PERFIL
DOCENTE
A seguir, são listadas tarefas que deverão ser realizadas, sequencialmente, no
sistema. À medida que for realizando as tarefas, comente sobre tudo quanto for fazer
e, caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, coloque-as também (think aloud). O
objetivo é avaliar o sistema e melhorá-lo. Quem está sendo avaliado é o sistema, e
não você.
Tarefas
LNC Docente
1. Logue no sistema e localize o LNC
Objetivo: saber se o usuário sabe o caminho sozinho


Observação sistemática:
o Saber se o banner é notado (cegueira do banner – SANTA
ROSA, p. 143)
o O link para o vídeo desperta interesse? Clicam no vídeo?
o Docente: está na aba capacitação
o O docente associa ao módulo de capacitação?

2. Inicie LNC
Fase 1 Conhecimentos e Habilidades


Observação Sistemática:
o O usuário lê as instruções ou sai passando rapidamente sem
ler?
o Lê a tela de boas-vindas? Explicação da primeira fase?
o Usuário acompanha o tour?
o Usuário entende o que é “Escala de importância e domínio” na
explicação do (i)?
o Perguntar o que achou da interface. Objetivo: saber se o
usuário identifica elementos de jogos
o O usuário identifica o caminho/cenário?
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o E as fases? Quantas fases tem?
3. Volte para o SIGRH


Usuário sabe voltar? Alguma dificuldade?

4. Consulte seus dados
5. Navegue na tela: Volte para a listagem de conhecimentos e habilidades
anteriores


Cenário: Livrinhos, usuário percebe? Entende porque estão abertos e
fechados?



Usuário percebe a progressão à medida que avança as etapas (linha
amarela)



Quantas fases tem?

6. Encontre orientações sobre como avaliar os itens e tirar dúvidas


Usuário identifica o ‘i’ como ajuda?

7. Cancele/altere uma resposta dada


Usuário vê o x?

8. Insira outro conhecimento e habilidade


Alguma dificuldade?

9. Altere novo conhecimento
10. Excluir novo conhecimento
Fase 2 Atitudes


Usuário lê as instruções ou simplesmente clica em continuar?



Usuário leu que terá que preencher tudo?



Verificar se usuário vai tentar passar da fase sem preencher alguma
questão



Verificar se o usuário notou a mudança de cenário (ponte)?
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11. Veja em qual fase você está. Perto ou longe de concluir o LNC? Perto ou
longe de concluir a fase?


Objetivo: Ver se a pessoa notou a existência do mapa e se saberá utilizálo.
o Ao mudar de fase, o fundo da tela poderia mudar de cor
o Por que não posso ir para a próxima fase sem preencher tudo?
o Por que não existe a legenda: nenhuma estrela?
o Não posso incluir um novo conhecimento e habilidade sem
primeiro avaliar?

12. Volte à fase anterior


Só consigo passar da fase de atitudes se em todas as atitudes as
estrelinhas estiverem pelo menos 1 preenchida. Senão não passo, ou
seja, não tem a possibilidade de dizer que alguma atitude não tem
importância. Isso é regra?

Fase 3 Atividades de Capacitação e Educação Formal


Usuário lê instruções da fase?

13. Insira uma atividade de capacitação entre as disponíveis
14. Insira uma atividade que não está listada
15. Remova uma atividade inserida
16. Navegue entre as áreas dos cursos


na terceira fase, o botão “próxima fase” está sendo usado como botão de
navegação. Isso está errado. Não deveria ter botão “próxima fase”, já que
são apenas três fases.

17. Insira um curso de educação formal à distância
18. Conclua LNC
19. Convide amigos
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Não tem mensagem de sucesso ao convidar amigos? Pode enviar o
convite diversas vezes?

Tarefas Docente – LNC Antigo
1. Logue no sistema e localize o LNC


Objetivo: saber se o usuário sabe o caminho sozinho



Técnico-administrativo: está na aba capacitação
o O servidor associa ao módulo de capacitação?

2. Inicie LNC
Etapa 1 Atividades


O usuário lê as instruções ou sai passando rapidamente sem ler?



Explique com suas palavras o que você tem que fazer nesta etapa



Perguntar o que achou da interface



E as fases? Quantas fases tem?



Verificar se vai tentar continuar sem selecionar o ambiente e,
consequentemente, sem selecionar atividades do cargo

3. Consulte os ambientes organizacionais


Servidor sabe o que é?

4. Cadastre uma atividade que não esteja na lista


Verificar se o usuário percebe que o campo se abriu no final da lista



Verificar se o usuário vai selecionar a nova atividade inserida



já deveria ficar pré-selecionada!

Etapa 2
5. Avalie as Atividades Adicionadas em relação aos conhecimentos,
habilidades e atitudes necessários para desempenhá-la


Verificar se vai ler as instruções ou ignorar



Usuário consegue distinguir o que é conhecimento, habilidade e atitude?
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Usuário compreende a escala de pontuação utilizada?

6. Remova uma atividade


Usuário vê a lixeira?

7. Insira outro conjunto de conhecimento e habilidade e atitude vinculado a
uma atividade


Alguma dificuldade?



Usuário percebe que dentro da caixa de seleção tem escrito “selecione
um conhecimento”?

8. Inserir um conhecimento, habilidade ou atitude que não estejam na
listagem


Usuário localiza?

9. Registre a importância e domínio de cada item de uma atividade


Usuário seleciona qualquer coisa ou busca fazer uma associação correta
de conhecimentos, habilidades de atitudes?
o Respeito às normas é habilidade? De onde vem essas opções?



Usuário entende o que é a escala de 0 a 4?



Usuário sente dificuldade?

Etapa 3 Cursos de Educação Formal


Usuário lê as instruções ou simplesmente clica em continuar?



Verificar se usuário vai passar da fase sem preencher alguma questão

10. Insira dois ou mais cursos de educação formal que gostaria de fazer


Verificar se o usuário clica no botão “Inserir curso”

Etapa 4 Cursos de Qualificação e Capacitação
11. Informe cursos de capacitação que deseja realizar
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Verificar se usuário clica em inserir curso



Verificar se usuário nota que os cursos são exibidos no inferior da tela



Verificar se o usuário seleciona mais de um turno



Verificar se o usuário tenta inserir mais de 5 cursos (tem limite)

12. Insira um curso da categoria outros


Usuário reclama de não poder fornecer a descrição do curso?

13. Volte e Insira um curso de educação formal à distância
14. Conclua LNC


Usuário nota mensagem de sucesso?
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APÊNDICE C - LISTA DE TAREFAS DA AVALIAÇÃO COOPERATIVA – PERFIL
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
A seguir, são listadas tarefas que deverão ser realizadas, sequencialmente, no
sistema. À medida que for realizando as tarefas, comente sobre tudo quanto for fazer
e, caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, coloque-as também (think aloud). O
objetivo é avaliar o sistema e melhorá-lo. Quem está sendo avaliado é o sistema e
não você.
Tarefas Técnico Administrativo – LNC Gamificado
1. Logue no sistema e localize o LNC


Objetivo: saber se o usuário sabe o caminho sozinho



Saber se o banner é notado (cegueira do banner – SANTA ROSA, p. 143)



O link para o vídeo desperta interesse? Clicam no vídeo?



Técnico-administrativo: está na aba capacitação



O servidor associa ao módulo de capacitação?

2. Inicie LNC


Usuário sabe voltar? Alguma dificuldade?



Cenário: Livrinhos, usuário percebe? Entende porque estão abertos e
fechados?



Usuário percebe a progressão à medida que avança as etapas (linha
amarela)



Quantas fases tem?

Fase 1 Conhecimentos e Habilidades
O usuário lê as instruções ou sai passando rapidamente sem ler?
Lê a tela de boas-vindas?
Explicação da primeira fase?
Usuário acompanha o tour
Usuário entende o que é “Escala de importância e domínio” na explicação
do (i)?
Perguntar o que achou da interface
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Objetivo: saber se o usuário identifica elementos de jogos
O usuário identifica o caminho/cenário?
E as fases? Quantas fases tem?
3. Consulte os ambientes organizacionais


Servidor sabe o que é?

4. Volte para o SIGRH


Usuário sabe voltar? Alguma dificuldade?

5. Consulte seus dados
6. Navegue na tela: Volte para a listagem de conhecimentos e habilidades
anteriores?


Cenário: Livrinhos, usuário percebe? Entende porque estão abertos e
fechados?



Usuário percebe a progressão à medida que avança as etapas (linha
amarela)



Quantas fases tem?

7. Encontre orientações sobre como avaliar os itens e tirar dúvidas


Usuário identifica o ‘i’ como ajuda?

8. Cancele/altere uma resposta dada


Usuário vê o x?

9. Insira outro conhecimento e habilidade


Alguma dificuldade?

10. Altere novo conhecimento


Usuário visualiza as opções?
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Fase 2 Atitudes


Usuário lê as instruções ou simplesmente clica em continuar?



Usuário leu que terá que preencher tudo?



Verificar se usuário vai tentar passar da fase sem preencher alguma
questão



Verificar se o usuário notou a mudança de cenário (ponte)?

11. Veja em qual fase você está. Perto ou longe de concluir o LNC? Perto ou
longe de concluir a fase?


Objetivo: Ver se a pessoa notou a existência do mapa e se saberá utilizálo.
o Ao mudar de fase, o fundo da tela poderia mudar de cor
o Por que não posso ir para a próxima fase sem preencher tudo?
o Por que não existe a legenda: nenhuma estrela?
o Não posso incluir um novo conhecimento e habilidade sem
primeiro avaliar?

12. Volte a fase anterior


só consigo passar da fase de atitudes se em todas as atitudes as
estrelinhas estiverem pelo menos 1 preenchida. Senão não passo, ou
seja, não tem a possibilidade de dizer que alguma atitude não tem
importância. Isso é regra?

Fase 3 Atividades de Capacitação e Educação Formal


Usuário lê instruções da fase?

13. Insira uma atividade de capacitação entre as disponíveis
14. Insira uma atividade que não está listada
15. Remova uma atividade inserida
16. Navegue entre as áreas dos cursos
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Na terceira fase, o botão “próxima fase” está sendo usado como botão de
navegação. Isso está errado. Não deveria ter botão “próxima fase”.

17. Insira um curso de educação formal à distância
18. Conclua LNC
19. Convide amigos


Não tem mensagem de sucesso ao convidar amigos? Pode enviar o
convite diversas vezes?

143

Tarefas Técnico Administrativo – LNC Antigo
1. Logue no sistema e localize o LNC


Objetivo: saber se o usuário sabe o caminho sozinho



Técnico-administrativo: está na aba capacitação



O servidor associa ao módulo de capacitação?

2. Inicie LNC
ETAPA 1 - Atividades


O usuário lê as instruções ou sai passando rapidamente sem ler?



Explique com suas palavras o que você tem que fazer nesta etapa



Perguntar o que achou da interface



E as fases? Quantas fases tem?



Verificar se vai tentar continuar sem selecionar o ambiente e
consequentemente sem selecionar atividades do cargo

3. Consulte os ambientes organizacionais


Servidor sabe o que é?

4. Cadastre uma atividade que não esteja na lista


Verificar se o usuário percebe que o campo se abriu no final da lista



Verificar se o usuário vai selecionar a nova atividade inserida



já deveria ficar pré-selecionada!

ETAPA 2 – Avaliação das Atividades
5. Avalie as atividades adicionadas em relação aos conhecimentos,
habilidades e atitudes necessários para desempenhá-la


Verificar se vai ler as instruções ou ignorar



Usuário consegue distinguir o que é conhecimento, habilidade e atitude?



Usuário compreende a escala de pontuação utilizada?
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6. Remova uma atividade


Usuário vê a lixeira?

7. Insira outro conjunto de conhecimento e habilidade e atitude vinculado a
uma atividade


Alguma dificuldade?



Usuário percebe que dentro da caixa de seleção tem escrito “selecione
um conhecimento”?

8. Inserir um conhecimento, habilidade ou atitude que não estejam na
listagem


Usuário localiza?

9. Registre a importância e domínio de cada item de uma atividade


Usuário seleciona qualquer coisa ou busca fazer uma associação correta
de conhecimentos, habilidades de atitudes?



Respeito às normas é habilidade? De onde vem essas opções?



Usuário entende o que é a escala de 0 a 4?



Usuário sente dificuldade?

ETAPA 3 - Cursos de Educação Formal


Usuário lê as instruções ou simplesmente clica em continuar?



Verificar se usuário vai passar da fase sem preencher alguma questão

10. Insira dois ou mais cursos de educação formal que gostaria de fazer


Verificar se o usuário clica no botão “Inserir curso”

ETAPA 4 - Cursos de Qualificação e Capacitação
11. Informe cursos de capacitação que deseja realizar


Verificar se usuário clica em inserir curso



Verificar se usuário nota que os cursos são exibidos no inferior da tela
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Verificar se o usuário seleciona mais de um turno



Verificar se o usuário tenta inserir mais de 5 cursos (tem limite)

12. Insira um curso da categoria outros


Usuário reclama de não poder fornecer a descrição do curso?

13. Volte e Insira um curso de educação formal à distância
14. Conclua LNC


Usuário nota mensagem de sucesso?
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APÊNDICE D – ENTREVISTAS PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES
SOBRE O PROCESSO DE GAMIFICAÇÃO DO LNC
Perguntas para o Escritório de Ideias
1. De onde surgiu a ideia e como se tornou projeto?
2. Qual o critério de seleção/priorização do LNC e não outra parte do sistema?
3. Como foram escolhidas as metodologias e pessoas selecionadas para a
execução do projeto?
4. Como avaliam a execução do projeto?

Perguntas para o Designer
1. Como foram definidos os elementos de cores, cenário, os símbolos (as
estrelinhas, barras etc)?
2. Qual a importância da participação do usuário no projeto ao longo de seu
desenvolvimento na perspectiva de designer?
3. Em relação ao processo de design e os métodos utilizados, cite quais e porquê?
4. Foi pensado em acessibilidade?
5. Quais elementos de jogos foram utilizados?
6. Algum autor específico sobre o tema de gamificação foi utilizado?
7. O que cada parte do cenário significa: Livros, Ponte, Buracos etc.
8. O tour presente no início do LNC faz parte de alguma recomendação de design
de interfaces/sistemas?
9. A diversidade de usuários foi considerada além de seus cargos? Ex. Idade,
sexo, limitações (deficiências), escolaridade, experiência com computadores
etc?
10. Algumas metodologias de IHC e design sugerem metodologias de avaliação da
interface (incluindo assim seus ícones) ao longo do processo de
desenvolvimento do projeto. Alguma metodologia foi utilizada?
11. Relacione possíveis fatores limitadores do projeto: ex. tempo
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Perguntas para os Gestores de Capacitação

1. O que motivou a gamificação e o redesign do LNC, por que foi feita a mudança?
2. Existe uma ou mais legislações que são base para o LNC?
3. Quem é o público alvo do LNC? Chefias, Técnicos e Docentes?
4. Como é a relação de cada um dos perfis com o LNC? Envolvimento e o que
motivaria o docente a preenchê-lo? Quais as ações promovidas pela CCEP
para cada um dos perfis? O técnico-administrativo é motivado pela progressão
que pode obter.
5. Além da mudança de visual, houve alguma de conceito? Algumas
universidades para quem apresentei o LNC falaram de mapeamento das
competências.
6. Os gestores ainda têm que responder duas vezes? Em que momento isso fica
claro para o servidor?
7. Quais os impactos percebidos com a mudança? Por exemplo, "De acordo com
Aline Muniz, a mudança dobrou o número de participações e, além disso,
ajudou os servidores a compreender a utilidade do LNC."
8. Em relação ao planejamento das atividades, algo mudou com o novo LNC?
9. Além da divulgação no sistema, que outros meios foram utilizados para
divulgação? (E-mail, vídeo no YouTube, banner, indicação etc)
10. Quais os meios por onde foram recebidos os feedbacks, opiniões dos usuários?
Gostaria de ter acesso: Suporte? Fórum do SIGRH? E-mail? Onde podemos
ver os comentários do usuário?
11. O LNC é lançado anualmente, uma vez tendo sido respondidas as questões,
como motivar o usuário a utilizar a ferramenta novamente? Foram previstas
atualizações? Exemplo: Como premiar as participações dos usuários ano a
ano? Mudar a trajetória percorrida, cores, disponibilizar no SIGRH mobile…
criar um aplicativo que armazena questões anteriores
12. Bruno nos passou um Relatório sobre o Levantamento de Necessidades de
Capacitação - 2014. Esse relatório é público? Existe um histórico com esses
dados de anos anteriores?
13. Alguns chamados foram abertos por vocês diante de queixas dos usuários, por
exemplo, pessoas que não viam servidores subordinados caso eles não
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tivessem preenchido o LNC - caso que foi corrigido. De que formas - e-mail,
telefone, fórum etc. - vocês receberam feedbacks dos usuários?
14. O relatório 2013/2014 mostra o total de respondentes por ambiente. Porém, o
LNC de docente não apresenta seleção de ambiente, como vocês
contabilizaram?
Perguntas para os professores
1. Nome completo;
2. Cargo e Função que exerce;
3. Como ficou sabendo do projeto de gamificação do LNC?;
4. Qual foi o seu papel no projeto?;
5. Relate sua experiência no projeto, como foi participar do desenvolvimento de
uma ferramenta do sistema SIGRH?;
6. Qual a importância desse projeto pra UFRN no seu ponto de vista?;
7. Como usuário do sistema (docentes), qual a importância da sua participação
no desenvolvimento de uma ferramenta que também é utilizada por você?
Perguntas para a Equipe de Design da Secretaria de Ensino à Distância – SEDIS
1. Como foram idealizados os avatares/personagens do LNC?
2. Qual a mensagem que se objetivou passar com eles?
3. O professor Santa Rosa informou que os roteiros das animações foram
discutidos entre vocês e a equipe do projeto. Como se deu essa discussão?
4. Uma curiosidade: O vídeo dos docentes sugere que o LNC está disponível em
versão mobile, mas não foi desenvolvida versão mobile dele. Vocês foram
informados sobre isso?
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO DE EXPERIÊNCIA DA AVALIAÇÃO
COOPERATIVA
Dados Pessoais/Funcionais
1. Nome:
2. Idade:
3. Desempenha função? (Ex. Gestor, Coordenador de Curso etc.)
4. Categoria:
5. Ano que ingressou na UFRN?
6. Cite as funções que você utiliza no SIGRH (responda o mais verdadeiro
possível)


Marcação de Férias



Adesão/Ressarcimento de Plano de Saúde



Solicitações Eletrônicas



Responder Avaliação de Desempenho



Funções de Gestor (Homologação de frequência, férias etc.)



Inscrição em Turmas de Capacitação



Consulta/Alteração de Dados Pessoais ou Funcionais



Solicitar Afastamento



Levantamento de Necessidades de Capacitação - LNC



NENHUMA



TODAS



Outro:

Sobre o LNC
7. O que você compreende por LNC?
8. Você respondeu ao LNC através do SIGRH?


Sim



Não



Não me recordo

9. Se sim, qual das versões você acessou?


Versão antiga (disponível até 2014)
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Nova - gamificada



Ambas

10. Se não, por que razão você não o respondeu?
11. Você já realizou alguma atividade de capacitação promovida pela UFRN
(Coordenadoria de Capacitação e Educação Profissional - CCEP)?
12. Se sim, essa atividade foi sugerida por você através do LNC?
Sobre o novo LNC - Gamificado
13. Você respondeu ao LNC gamificado lançado no final de 2015 e início de 2016?


Sim



Não

14. Se sim, de que forma tomou conhecimento sobre a nova ferramenta?


E-mail



Reunião presencial com gestores da CCEP



Vídeo de Divulgação



Outro:

15. O que te motivou a preencher o novo LNC?
16. Essa mudança na aparência da ferramenta mudou também a sua compreensão
sobre o que é o LNC?


Sim, melhorou



Não, a compreensão se manteve a mesma



Não, ainda não entendo bem o que é o LNC

17. Você notou a presença de elementos semelhantes a jogos na interface (tela)
do LNC?


Sim



Não

18. Se sim, quais características de jogos você percebeu?

Quanto à experiência/agradabilidade
19. Sobre o novo LNC: a mudança na interface trouxe uma considerável melhora
para o instrumento
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( ) Discordo
totalmente

( ) Discordo

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo
totalmente

20. A instrução inicial (tour) foi útil?


Sim



Não



Outro:

21. As cores utilizadas são agradáveis:
( ) Discordo
totalmente

( ) Discordo

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo
totalmente

22. Você notou a presença de diferentes personagens?


Sim



Não



Outro:

23. Se sim, os avatares (personagens) representam bem os perfis docente,
técnico-administrativo e gestor?
( ) Discordo
totalmente

( ) Discordo

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo
totalmente

24. Os elementos de jogos (personagens, cenário, missão, fases etc) me
motivaram a preencher
( ) Discordo
totalmente

( ) Discordo

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo
totalmente

25. O preenchimento foi fácil
( ) Discordo
totalmente

( ) Discordo

26. O preenchimento do formulário foi cansativo e longo

( ) Concordo
totalmente
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( ) Discordo
totalmente

( ) Discordo

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo
totalmente

27. Selecione sensações experimentadas ao preencher o novo LNC gamificado


Curiosidade



Bem-estar



Impaciência



Alegria



Diversão



Entusiasmo



Tédio



Indiferença



Raiva



Simpatia



Nervosismo



Satisfação



Tristeza



Intimidação

Compreensão de símbolos e linguagem
28. Descreva o cenário do novo LNC

153

Símbolo

Descreva a imagem a seguir, dizendo o que é e o que significa

Descreva seu entendimento sobre cada uma das seguintes imagens:
Imagem 1:
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Imagem 2

Imagem 3

Imagem 4

Imagem 5
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Comparação antigo x novo

29. No seu ponto de vista a mudança de visual foi positiva?


Sim



Não

30. Se sim, o que lhe agradou?
31. Se não, o que não lhe agradou?
32. Deseja fazer alguma observação?
33. Considerando a importância do LNC para o planejamento das atividades de
capacitação da UFRN e conhecendo a rotina atarefada dos servidores, o que
pode dificultar separar um momento para respondê-lo. Dê-nos uma sugestão
de período que você considera que seria ideal (ou mais conveniente) para você
responder ao LNC. Ex. Final e início de semestre (novembro a fevereiro):
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO DE EXPERIÊNCIA GERAL
Dados Pessoais/Funcionais
1. Nome (opcional):
2. Idade:
3. Desempenha função? (Ex. Gestor, Coordenador de Curso etc.)
4. Categoria:
5. Ano que ingressou na UFRN?
6. Cite as funções que você utiliza no SIGRH (responda o mais verdadeiro
possível)


Marcação de Férias



Adesão/Ressarcimento de Plano de Saúde



Solicitações Eletrônicas



Responder Avaliação de Desempenho



Funções de Gestor (Homologação de frequência, férias, etc.)



Inscrição em Turmas de Capacitação



Consulta/Alteração de Dados Pessoais ou Funcionais



Solicitar Afastamento



Levantamento de Necessidades de Capacitação - LNC



NENHUMA



TODAS



Outro:

Sobre o LNC
7. O que você compreende por LNC?
8. Você respondeu ao LNC através do SIGRH?


Sim



Não



Não me recordo

9. Se sim, qual das versões você acessou?


Versão antiga (disponível até 2014)



Nova - gamificada
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Ambas

10. Se não, por que razão você não respondeu?
11. Você já realizou alguma atividade de capacitação promovida pela UFRN
(Coordenadoria de Capacitação e Educação Profissional - CCEP)?
12. Se sim, esta atividade foi sugerida por você através do LNC?
Sobre o novo LNC - Gamificado
13. Você respondeu ao LNC Gamificado lançado no final de 2015 início de 2016?


Sim



Não

14. Se sim, de que forma tomou conhecimento sobre a nova ferramenta?


E-mail



Reunião presencial com gestores da CCEP



Vídeo de Divulgação



Outro:

15. O que motivou você a preencher o novo LNC?
16. Essa mudança na aparência da ferramenta mudou também a sua compreensão
sobre o que é o LNC?


Sim, melhorou



Não, a compreensão se manteve a mesma



Não, ainda não entendo bem o que é o LNC

17. Você notou a presença de elementos semelhantes a jogos na interface (tela)
do LNC?


Sim



Não

18. Se sim, quais características de jogos você percebeu?

Quanto à experiência/agradabilidade
19. Sobre o novo LNC: a mudança na interface trouxe uma considerável melhora
para o instrumento
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( ) Discordo
totalmente

( ) Discordo

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo
totalmente

20. A instrução inicial (tour) foi útil?


Sim



Não



Outro:

21. As cores utilizadas são agradáveis:
( ) Discordo
totalmente

( ) Discordo

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo
totalmente

22. Você notou a presença de diferentes personagens?


Sim



Não



Outro:

23. Se sim, os avatares (personagens) representam bem os perfis docente,
técnico-administrativo e gestor?
( ) Discordo
totalmente

( ) Discordo

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo
totalmente

24. Os elementos de jogos (personagens, cenário, missão, fases etc) me
motivaram a preencher
( ) Discordo
totalmente

( ) Discordo

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo
totalmente

25. O preenchimento foi fácil
( ) Discordo
totalmente

( ) Discordo

26. O preenchimento do formulário foi cansativo e longo

( ) Concordo
totalmente
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( ) Discordo
totalmente

( ) Discordo

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo
totalmente

27. Selecione sensações experimentadas ao preencher o novo LNC gamificado


Curiosidade



Bem-estar



Impaciência



Alegria



Diversão



Entusiasmo



Tédio



Indiferença



Raiva



Simpatia



Nervosismo



Satisfação



Tristeza



Intimidação

Compreensão de símbolos e linguagem
28. Descreva o cenário do novo LNC

160

Símbolo

Descreva a imagem a seguir, dizendo o que é e o que significa

Descreva seu entendimento sobre cada uma das seguintes imagens:
Imagem 1:
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Imagem 2

Imagem 3

Imagem 4

Imagem 5
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Comparação antigo x novo

29. No seu ponto de vista a mudança de visual foi positiva?


Sim



Não

30. Se sim, o que lhe agradou?
31. Se não, o que não lhe agradou?
32. Deseja fazer alguma observação?
33. Considerando a importância do LNC para o planejamento das atividades de
capacitação da UFRN e conhecendo a rotina atarefada dos servidores, o que
pode dificultar separar um momento para respondê-lo. Dê-nos uma sugestão
de período que você considera que seria ideal (ou mais conveniente) para você
responder ao LNC. Ex. Final e início de semestre (novembro a fevereiro):

