
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 

FABIANO DAMIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATORES ORGANIZACIONAIS INTERNOS QUE INFLUENCIAM A ADOÇÃO DA 

GAMIFICAÇÃO COMO INOVAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2017 



FABIANO DAMIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATORES ORGANIZACIONAIS INTERNOS QUE INFLUENCIAM A ADOÇÃO DA 

GAMIFICAÇÃO COMO INOVAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Administração da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie para a obtenção do título de Mestre em 

Administração de Empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2017



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D159f    Damin, Fabiano. 

Fatores organizacionais internos que influenciam a adoção da gamificação como 

inovação: um estudo de caso / Fabiano Damin. – 2017. 

100 f. : il. ; 30 cm. 

 

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2017. 

Orientação: Prof. Dr. Gilberto Perez. 

Bibliografia: f. 69-74. 

 

1. Inovação. 2. Inovação em Processos. 3. Teoria de Difusão. 4. Fatores Internos. 

5. Gamificação. I. Título. 

CDD 650.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À meu filho, Otávio Cardin Damin, pela 

paciência em aguardar o pai enquanto estava 

dedicando tempo para realização deste 

trabalho. 



AGRADECIMENTOS 

 

A DEUS, fonte de toda sabedoria, por ter me dado as capacidades e oportunidades 

necessárias para realização deste trabalho e por ter me acompanhado durante toda esta 

trajetória. 

Ao meu Orientador Professor Dr. Gilberto Perez pelo trabalho exemplar de orientação 

e incentivo para realização deste trabalho. 

A todos os professores que contribuíram para minha formação durante estes dois anos 

do curso. 

À UDC pela oportunidade e incentivo de realizarmos um curso de Mestrado em nossa 

cidade por meio de um Minter. 

Aos meus colegas mestrandos pela troca de experiências que corroborou para a 

conclusão deste trabalho. 

 

 



RESUMO 

 

Este projeto de pesquisa objetivou verificar os fatores internos de uma organização que 

podem influenciar a adoção da gamificação como uma ferramenta inovadora, em uma 

empresa de desenvolvimento de softwares. Foi apresentado um referencial teórico envolvendo 

inovação, em que é dado enfoque na inovação em processos, na teoria de difusão da inovação, 

em que são apresentados os fatores internos identificados por vários autores e a gamificação 

como ferramenta inovadora. Para atingir os objetivos propostos, utilizou-se uma abordagem 

qualitativa de natureza exploratória e descritiva, na qual realizou-se um estudo de caso a partir 

de entrevistas em profundidade, com roteiro estruturado e previamente elaborado, para coleta 

de dados e posteriormente análise em profundidade. As entrevistas foram realizadas com seis 

líderes de times de produção de uma fábrica de softwares de Foz do Iguaçu-PR entre abril e 

maio de 2017, sendo a análise dos dados realizada com a técnica da Análise de Conteúdo. 

Com os resultados obtidos foi possível detectar a presença de sete fatores internos 

organizacionais propostos pela teoria, para os quais foram criadas as seguintes Categorias: 

C3: A Decisão pela Inovação; C4: Natureza dos Canais de Comunicação; C5: Natureza do 

Sistema Social; C6: Atuação do Agente de Mudança; C7: O Processo Participativo; C8: O 

Preparo do Ambiente para Mudança; e C9: A Estrutura Organizacional. Também foram 

identificadas outras duas Categorias relacionadas a percepção que os entrevistados tiveram da 

gamificação, sendo elas: C1: Motivação e Benefícios Obtidos com a Inovação; e C2: Foco na 

Produtividade. 

 

Palavras-chave: Inovação. Inovação em Processos. Teoria de Difusão. Fatores Internos. 

Gamificação. 



ABSTRACT 

 

This research project aimed to verify if the internal factors of an organization can influence 

the adoption of gamification as an innovative tool in a software development company. A 

theoretical reference is presented involving innovation, focusing on process innovation, the 

diffusion theory of innovation, presenting the internal factors identified by several authors and 

the gamification as an innovative tool. In order to achieve the proposed objectives, a 

qualitative exploratory and descriptive approach was used, in which a case study was carried 

out from in-depth interviews, with a structured and previously elaborated script, for data 

collection and later in-depth analysis. The interviews were conducted with six production 

team leaders from a software factory at Foz do Iguaçu-PR between April and May 2017 and 

data analysis was performed using the Content Analysis technique. With the results obtained 

it was possible to detect evidence of the seven internal organizational factors proposed by the 

theory, for which the following categories were created: C3: The Decision for Innovation; C4: 

Nature of Communication Channels; C5: Nature of the Social System; C6: Change Agent 

Performance; C7: The Participatory Process; C8: Preparing the Environment for Change; and 

C9: The Organizational Structure. Two other Categories related to the perception that the 

interviewees had of gamification were also identified, being: C1: Motivation and Benefits 

Obtained with Innovation; And C2: Focus on Productivity. 

 

Keywords: Innovation. Processes Innovation. Theory of Diffusion. Internal Factors. 

Gamification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Algumas das razões que motivam as organizações a inovarem são o aumento da 

competição, redução de custos, melhoria na eficiência, novas tecnologias, expectativas dos 

clientes, regulamentações e a imagem da organização (HERBST; BARNARD, 2016). Os 

benefícios oriundos da inovação são semelhantes aos motivos que levam uma organização a 

inovar, sendo estes citados por Álvarez et al. (2016) como melhoria na produtividade e 

qualidade, aumento da abrangência dos produtos, conformidade legal e ambiental, agregação 

de valor e melhoras na motivação, retenção e recrutamento de colaboradores. 

A inovação é um tema que tem sido alvo de estudos, em vários segmentos, inclusive 

no âmbito de empresas que trabalham com Sistemas e Tecnologias de Informação, conforme 

defende Perez (2006). Sua importância econômica foi destacada por Schumpeter (1939; 1982) 

quando o autor diferenciou inovação de invenção definindo-a como o desenvolvimento de 

invenções, criação de novos métodos de produção e novos produtos para o mercado. Mais 

tarde, Urabe (1988) propôs a relação direta do alinhamento de uma inovação com o 

crescimento econômico de uma organização endossando as afirmações de Schumpeter (1939; 

1982). 

Dentre as várias classes de inovação, existe a inovação em processos, definida como a 

implementação de um método de produção ou entrega novo ou significativamente melhorado, 

o que inclui mudanças significantes em técnicas, equipamentos ou softwares (OCDE, 2005). 

Para tornarem-se mais competitivas, além de produtos inovadores, as organizações estão 

sempre em busca de aprimorar seus processos internos, especialmente os que envolvem 

diretamente os colaboradores da linha de produção (HERBST; BARNARD, 2016). 

A adoção de inovações em processos afeta diretamente os colaboradores e ocorre 

constantemente nas organizações, que procuram melhorar a forma com que produzem seus 

produtos e serviços (ROGERS, 2003). Ao decidir por inovar, uma organização deve 

preocupar-se com a maneira que esta inovação será vista e difundida entre seus colaboradores 

(KATZ, 2004). Para se avaliar a aceitação de uma inovação, pode-se utilizar algumas 

abordagens teóricas como, por exemplo, a Teoria da Difusão da Inovação (TDI) defendida por 

Rogers (1983; 1995; 2003), a qual aponta a relação entre os sistemas sociais e as inovações, 

enfatizado a troca de informações (PESHIN et al., 2009).  

No processo de difusão da inovação Rogers (1995) define que atributos perceptíveis 

na inovação, tais como, compatibilidade, complexidade, experimentação e observabilidade 

são características que explicam 49% a 87% da variância da taxa de adoção. O autor também 
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indica outros quatro atributos relacionados com os fatores internos de uma organização, 

relatando que estes foram pouco estudados, sendo eles: (i) Tipo de Decisão pela Inovação; (ii) 

Natureza dos Canais de Comunicação; (iii) Natureza do Sistema Social; e (iv) Atuação do 

Agente de Mudança. Vasconcellos e Hemsley (2002), Perez (2006), Zilber et al. (2008) e 

Silva et al. (2011), inspirados por esta lacuna na teoria, identificaram outros três fatores: (i) 

Processo Participativo; (ii) Preparo do Ambiente para Mudança; e (iii) Estrutura 

Organizacional. Estes sete fatores são objeto desta pesquisa. 

Uma ferramenta, considerada inovadora, que vem sendo utilizada pelas organizações, 

de diferentes portes e segmentos, para motivar seus colaboradores e também em outros 

aspectos é a gamificação, que está relacionada à implementação de elementos de jogos em 

contextos de não jogos (DETERDING, 2011). Mccormick (2013) indica que a diversão pode 

melhorar a satisfação no trabalho motivando os colaboradores, melhorando seu desempenho. 

Um colaborador motivado tem maiores chances de obter um melhor nível de desempenho 

quando comparado ao desmotivado e as organizações buscam formas de manter seus 

colaboradores trabalhando com seu potencial máximo (OROSCO, 2014). 

Com base na inovação em processos e na gamificação, este estudo foi elaborado. A 

pesquisa consiste em um estudo de caso com o objetivo de verificar se o conjunto de fatores 

internos à uma organização podem influenciar a adoção da ferramenta de gamificação no 

âmbito do desenvolvimento de software. Para isto, foram realizadas entrevistas com os 

membros de times de desenvolvimento de software da empresa EITS Tecnologia da 

Informação, situada no Parque Tecnológico Itaipu (Foz do Iguaçu-PR), a qual implantou a 

gamificação em seus processos internos. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA PARA A PESQUISA 

 

Poucos são os estudos que relacionam os fatores internos de uma organização como 

determinantes para a adoção/difusão de uma inovação. Nos trabalhos realizados por Rogers 

(2003) e Perez (2006) observa-se um grande foco nos fatores percebidos pelos indivíduos de 

um sistema social na própria inovação, não dando a devida importância aos fatores internos da 

organização que podem influenciar a adoção/difusão de uma inovação. 

Devido à escassez de estudos identificada, este trabalho se justifica por tentar entender 

se estes fatores internos influenciam os sistemas sociais e seus indivíduos, fornecendo um 

ambiente mais propício para a adoção de inovações. 
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O problema de pesquisa trata-se de uma indagação a qual se busca responder ao final 

do estudo. Segundo Marconi e Lakatos (2003) o problema deve ser enunciado de maneira 

interrogativa através do questionamento da relação de ao menos duas variáveis ligadas ao 

estudo realizado. Além disso, necessita ser passível de teste ou observação empírica 

(KÖCHE, 2000). 

O problema de pesquisa que se busca responder é: Os fatores internos de uma 

organização influenciam a adoção da gamificação como ferramenta inovadora no 

desenvolvimento de softwares? 

Sendo assim, o objeto de estudo desta pesquisa são os fatores internos de uma 

organização, que influenciam a adoção da inovação que é a gamificação. 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Os objetivos de uma pesquisa devem ser explicitados de maneira clara, esclarecendo o 

motivo para a realização de uma pesquisa e o que será obtido após sua finalização (KÖCHE, 

2000). Para Marconi e Lakatos (2003) o objetivo geral deve esclarecer a importância do 

trabalho e como irá contribuir com a agregação de novos conhecimentos, definido o que se 

pretende atingir com a pesquisa. Desta maneira, objetivo geral desta pesquisa é:  

 

 Verificar os fatores internos de uma organização que influenciam a adoção da 

gamificação como ferramenta inovadora no desenvolvimento de softwares. 

 

Os objetivos específicos devem ressaltar o foco central do trabalho em alinhamento 

com o objetivo geral ressaltando a ideia a ser desenvolvida (SANTOS; PARRA, 1999). Desta 

maneira deverão ser atingidos para que o objetivo geral seja atingido foram definidos os 

seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar os fatores internos da organização determinantes para a adoção/difusão 

da inovação; 

2. Avaliar como os diferentes fatores internos da organização são percebidos pelos 

desenvolvedores de software; 

3. Verificar como as equipes de desenvolvimento de software percebem a 

gamificação como inovação; 
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4. Identificar resultados já obtidos pela adoção da gamificação no desenvolvimento 

de software. 

 

1.4 O OBJETO E O AMBIENTE DA PESQUISA 

 

A empresa EITS é uma fábrica de software instalada no oeste do Paraná a onze anos e 

conta com vinte e oito colaboradores divididos em seis times de três membros além da equipe 

de apoio. Esses times possuem um líder responsável por seguir os processos de 

desenvolvimento definidos na organização e concluir os projetos dentro de diretrizes de 

qualidade, tempo e custo. A empresa adicionou em seu processo de desenvolvimento a 

ferramenta da gamificação para motivar e promover a competição sadia entre as equipes, com 

o objetivo de melhorar seu desempenho. 

O estudo de caso foi realizado com os líderes dos times para identificar se os fatores 

internos detectados na literatura influenciam o processo de adoção da gamificação como 

inovação no processo de desenvolvimento de software da EITS. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo apresenta-se o embasamento teórico que deu suporte ao 

desenvolvimento da pesquisa, em termos de: Inovação, incluindo conceitos e a sua 

difusão/adoção, e Gamificação. 

 

2.1 INOVAÇÃO 

 

Muitos autores apontam características e boas práticas para a definição ou 

conceituação do que vem a ser inovação. Nesta pesquisa, a inovação será tratada em aspectos 

específicos, como os conceitos, classificação, a inovação em processos e a difusão da 

inovação. 

 

2.1.1 Conceitos de Inovação 

 

Uma das primeiras definições de inovação surgiu com Schumpeter (1939) que 

analisou a importância econômica da inovação. Em sua definição o autor destaca a diferença 

entre inovação e invenção, na qual inovação é introduzida como o desenvolvimento das 

invenções, implementação de novos métodos de produção ou inserção de novos produtos no 

mercado. Schumpeter (1982) defende que o conceito de algo novo não está relacionado a 

inédito, mas também à melhoria de processos produtivos ou mesmo produtos já existentes. 

Afuah (1998) define inovação como qualquer conjunto de ideias ou novos 

conhecimentos, que não tenham sido desenvolvidos e aplicados a processos, produtos ou 

serviços, podendo ser classificada de acordo com as características de mercado, tecnológicas 

ou mesmo organizacionais. O autor ainda cita que a existência de um alinhamento 

mercadológico se faz necessário, pois somente a comercialização da inovação pode atestar a 

inovação. 

Drucker (2004) apresenta a inovação como algo proposital que surge após longo 

tempo aplicado a uma análise minuciosa, pois esse conceito está diretamente ligado com 

mudanças tecnológicas, ou seja, a inovação é um processo duradouro e com objetivos claros e 

específicos, sendo possível afirmar que não é obtida instantaneamente. O autor também 

afirma que: 

1. A inovação é conceitual e perceptiva; 

2. Deve possuir simplicidade e pontualidade; 
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3. Deve realizar algo específico; 

4. Para seu sucesso, deve ter como objetivo a liderança; 

5. Deve ser intencional e seguir uma sistemática bem definida baseada em análise de 

oportunidades. 

 

Urabe (1988) defende que as ações ligadas à inovação devem possuir alinhamento 

com objetivos de crescimento econômico, o que é enfatizado por Drucker (2004). O autor 

também ressalta que a inovação passa por um processo cumulativo e longo para que saia da 

fase de idealização para a implementação. 

A maioria das inovações está diretamente relacionada a pequenas mudanças que são 

adicionadas a produtos ou processos ao longo do tempo, sendo seu sucesso relacionado aos 

pequenos incrementos e não a algo revolucionário que surge repentinamente, isto é definido 

como inovação incremental (ZILBER et al., 2008). 

O Manual de OSLO (2005) apresenta que as ideias inovadoras podem ser 

tecnológicas, comerciais ou mesmo organizacionais e faz uma distinção entre: serviços e 

processos novos ou melhorados em função de novas tecnologias; inovações tecnológicas as 

quais implicam em produtos; e inovações não tecnológicas que estão relacionadas com a 

gestão da organização e comportamentos de mercado. 

Para a inovação, alguns autores como Grant (1998) enfatizam a importância que a 

evolução tecnológica tem para este processo, mesmo com mudanças constantes ocorrendo no 

ambiente em que a organização está inserida, o que também é citado por Zilber et al. (2008). 

Porém, o processo de evolução tecnológica não está necessariamente ligado a novas 

tecnologias mas também a combinação de tecnologias já existentes (TUSHMAN; NADLER, 

1977). 

Frequentemente o termo inovação é confundido com o termo invenção. Knox (2002) 

define invenção como a apresentação de novas tecnologias e produtos para o mercado e 

inovações como novas soluções que agregam valor para os clientes. Essa confusão de termos 

era o foco dos primórdios da literatura sobre inovação (SCHUMPETER, 1939; TUSHMAN; 

NADLER, 1977). Malerba e Orsenigo (1997) definiram a invenção como uma nova ideia, um 

novo descobrimento científico ou uma novidade tecnológica que ainda não foram difundidos 

e isto foi enfatizado pelo Manual de OSLO (2005). 

Neste tópico apresentaram-se visões distintas de diversos autores sobre o conceito de 

inovação. No Quadro 1 é apresentado um resumo dos principais conceitos pesquisados. 
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Quadro 1 - Conceitos de inovação pesquisados 

Conceito Autor(es) 

Desenvolvimento das invenções, implementação de novos métodos 

de produção ou inserção de novos produtos no mercado. 

 

Schumpeter (1939) 

 

Algo novo não está relacionado a inédito, mas também à melhoria de 

processos produtivos ou mesmo produtos já existentes. 

 

Schumpeter (1982) 

 

Qualquer conjunto de ideias ou novos conhecimentos, que ainda não 

tenham sido desenvolvidos e aplicados a processos, produtos ou 

serviços, podendo ser classificada de acordo a características 

mercadológicas, tecnológicas ou mesmo organizacionais. 

 

 

Afuah (1998) 

 

 

Algo proposital que surge após um longo tempo aplicado a uma 

análise minuciosa.  

 

Drucker (2004) 

 

Um processo duradouro e com objetivos claros e específicos, no qual 

pode-se afirmar que a inovação não ocorre instantaneamente. 

 

Drucker (2004) 

Zilber et al. (2008) 

 

As ações ligadas à inovação devem possuir alinhamento com 

objetivos de crescimento econômico. 

 

Urabe (1988) 

Drucker (2004) 

 

As ideias inovadoras podem ser tecnológicas, comerciais ou mesmo 

organizacionais. 

 

Manual de OSLO (2005) 

 

A evolução tecnológica é de extrema importância para o processo de 

inovação. 

 

Tushman e Nadler (1977) 

Grant (1998) 

Zilber et al. (2008) 

 

Frequentemente o termo inovação é confundido com o termo 

invenção. 

 

Schumpeter (1939) 

Tushman e Nadler (1977) 

Malerba e Orsenigo (1997) 

Knox (2002) 

Manual de OSLO (2005) 

 

Fonte: Bibliografia pesquisada 

 

2.1.2 Classificações da Inovação 

 

Uma inovação pode ser diferenciada pelo, grau de impacto, origem em relação à 

organização e tipo (ÁLVAREZ et al., 2016). 

No que tange o grau de impacto, uma inovação pode ser classificada como 

incremental, a qual é constituída de pequenas mudanças realizadas ao longo do tempo de 

maneira acumulativa, sintética, que combina tecnologias já existentes mas com um propósito 

diferente do original; e radical ou disruptiva, que é sensivelmente nova e pode até mudar 
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complementa os rumos de uma indústria ou um mercado (BUITELAAR, 1988; OCDE, 2005; 

PINHEIRO; TIGRE, 2015).  

Segundo sua origem a inovação pode ser classificada como interna, quando é gerada a 

partir do capital intelectual da organização ou mesmo através de áreas de pesquisa e 

desenvolvimento; e externa, a qual pode surgir por estímulos do ambiente em que a 

organização atua (BACH et al., 2015). O autor apresenta quatro tipos principais de 

classificação da inovação: inovação em processo; inovação em produto; inovação em 

marketing; e inovação organizacional.  

 Esta pesquisa foca na inovação de acordo com seu tipo, apresentando a definição de 

diferentes autores sobre inovação em processo, inovação em produto, inovação em marketing 

e inovação organizacional, realizando um comparativo destas diferentes classificações de 

inovação em relação a inovação em processo, a qual está relacionada com os objetivos do 

trabalho. 

 

2.1.2.1 Inovação em Processos 

 

Davenport (1993) define inovação em processo como aquela que surge a partir da 

execução de um conjunto atividades de uma maneira diferente, com novas ferramentas ou 

novos processos de negócio. O Manual de OSLO (2005), detalha um pouco mais essa 

definição apresentando a inovação em processo como a implementação de um método de 

produção ou entrega novo ou significativamente melhorado, o que inclui mudanças 

significantes em técnicas, equipamentos ou softwares. 

As inovações em processo são direcionadas para diminuir os custos unitários de 

produção ou entrega, aumento significativo de qualidade ou para produzir produtos novos ou 

melhorados (BELFORT et al., 2016), desta maneira, pode-se afirmar que a inovação em 

produto, que será apresentada no item 2.1.2.2, pode paralelamente requerer uma inovação em 

processo. 

Basker (2015) defende que as inovações em processos, as quais permitem que uma 

organização utilize seus insumos de uma maneira mais produtiva, são a chave para mudanças 

tecnológicas. As inovações em processo são comumente invisíveis, pois muitas vezes não 

possuem efeitos observáveis nos produtos finais entregues aos consumidores, porém elas 

representam transformações sensíveis na organização da empresa, no processo de produção e 

na cadeia de suprimentos. Desta maneira, estudos de Syverson (2011) apontam que diferenças 
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em processos explicam a produtividade desigual existente em classificações específicas de 

uma mesma indústria. 

A inovação em processos pode ter efeitos vastos, porém os ganhos oriundos de um 

novo processo dependem das margens de ajuste existentes na organização e da velocidade que 

estes ajustes são feitos (BASKER, 2015). Davenport (1993) aponta que uma iniciativa de 

inovação em processos da General Eletric, empresa do setor elétrico americano, teve um 

grande sucesso após realizar o desenvolvimento e ajuste de novas formas de medição de 

desempenho. 

O Manual de OSLO (2005) fala da inovação de processos nos métodos de produção e 

de entrega. Métodos de produção envolvem as técnicas, os equipamentos e os softwares 

utilizados para produzir bens ou serviços. Um exemplo de métodos de produção é a 

implantação de novos equipamentos de automação em uma linha de produção ou o 

desenvolvimento de produtos utilizando novos softwares. Davenport (1993), nesta mesma 

linha, ilustra que a redução de tempo no processo de financiamento hipotecário residencial 

também reduziu a incerteza para os compradores e vendedores, constituindo uma vantagem 

competitiva para a empresa Citicorp.  

Métodos de entrega devem se atentar a logística da organização e equipamentos 

necessários, softwares e técnicas para entrada de insumos, alocação de suprimentos, ou a 

entrega de produtos finais. Nesta definição, o Manual de OSLO (2005) cita como exemplo de 

um novo método de entrega a implantação de códigos de barra ou RFID (Radio Frequency 

Identification) em um sistema de localização de bens. Um outro exemplo de inovação foi o 

novo método de entrega da empresa de seguros de vida USAA que modificou seu processo 

para evitar os custos de agências locais através do telemarketing e com isto gerou 

diferenciação por reduzir o custo do prêmio pago por seus clientes (DAVENPORT, 1993). 

A melhoria em técnicas, equipamentos e softwares para as áreas auxiliares como 

compras, contabilidade, informática e manutenção também pode ser identificada como uma 

inovação de processos. Por exemplo, a implantação de uma nova ou significativamente 

melhor tecnologia de comunicação é uma inovação de processo se for direcionada para 

melhorar a eficiência ou qualidade de uma área auxiliar (OCDE, 2005). Davenport (1993) 

apresenta como exemplo que uma melhor comunicação entre as áreas produção, marketing e 

vendas permitirá que a organização produza somente o que os consumidores irão comprar. 
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2.1.2.2 Inovação em Produto 

 

A inovação em produto é a inserção no mercado de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado, o que pode incluir melhorias em materiais, especificações 

técnicas, componentes, entre outras funções (OCDE, 2005). O autor afirma que esse tipo de 

inovação pode utilizar novos conhecimentos e tecnologias ou a combinação de conhecimentos 

e tecnologias já existentes. Hwang et al. (2015) afirmam que as inovações em produtos geram 

diferenciação e consequentemente vantagens competitivas para a organização e também que a 

inovação em produto é considerada um dos tipos mais comuns em pesquisas sobre o tema. 

A diferenciação gerada por uma inovação em produto permite que uma organização 

maximize suas vendas e aumente sua receita enquanto seus competidores não reagem 

adequadamente para defender suas posições no mercado (TERRA et al., 2013). 

O desenvolvimento de um produto ou um serviço que possua alguma diferença 

significantemente perceptível em relação a seu antecessor produzido por uma organização é 

substancialmente classificado como inovação (TERRA et al., 2013). O Manual de OSLO 

(2005) apresenta como exemplo o lançamento da primeira câmera digital como um novo 

produto utilizando-se de uma nova tecnologia.  

Por outro lado, também considera-se inovação novas formas de utilizar um produto já 

existente com pequenas adaptações em suas especificações. Outro exemplo é o lançamento de 

um novo detergente utilizando uma composição química já existente, porém aplicada em 

outro fim (OCDE, 2005). 

A inovação em produtos pode ser confundida com a inovação em processos quando 

relacionada a serviços. O Manual de OSLO (2005) cita que esta confusão pode ocorrer pelo 

fato de muitos serviços terem sua produção, fornecimento e consumo ocorrendo 

simultaneamente como, por exemplo, situações nas quais mudanças nas características do 

serviço prestado requerem que sejam modificados métodos, equipamentos ou habilidades 

necessárias. O Quadro 2 apresenta algumas características para distinção deste tipo de 

inovação. 
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Quadro 2 - Distinção entre Inovação em Produto e Inovação em Processo 

Característica 
Inovação em 

Produto 

Inovação em  

Processo 

Métodos de produção novos ou significantemente 

melhorados, equipamentos ou habilidades utilizadas para 

realizar o serviço. 

Não Sim 

Novas ou significantemente melhoradas características 

do serviço oferecidos aos clientes. 
Sim Não 

Melhoras significativas nas características do serviço, 

métodos, equipamentos ou habilidades utilizadas para 

realizar o serviço. 

Sim Sim 

Fonte: Davenport (1993), Manual de OSLO (2005). 

 

2.1.2.3 Inovação em Marketing 

 

A inovação em marketing resume-se na implementação de um novo método de 

marketing envolvendo mudanças expressivas no design, embalagem, posicionamento do 

produto, promoções e precificação. O objetivo desse tipo de inovação é melhor endereçar as 

necessidades do consumidor, abrindo novos mercados ou reposicionando o produto no 

mercado com o intuito de aumentar as vendas (OCDE, 2005). Utkun e Atilgan (2010) 

apontam que a inovação em marketing é uma tentativa de apresentar aplicações, novidades e 

mudanças que enriquecem o valor de um produto através da atividade de marketing. 

A natureza deste tipo de inovação é categorizada por Lin e Chen (2007) como 

dicotômica, abrangendo mudanças radicais e incrementais. Enquanto uma inovação 

incremental é definida pela acumulação de uma série de pequenas mudanças, uma inovação 

radical pode ser detectada através de mudanças abruptas ou mesmo a execução de algo muito 

diferente do que a organização havia feito anteriormente Ou seja, a inovação em marketing 

incremental trata de pequenas mudanças na forma de se entender e atender mercados atuais e 

a inovação em marketing radical trata de apresentar um produto ou serviço para os clientes de 

uma maneira totalmente diferente (UTKUN; ATILGAN, 2010). 

O Manual de OSLO (2005) cita que a característica que distingue a inovação de outros 

tipos de mudanças no marketing é a utilização de métodos inéditos na organização, o que 

devem fazer parte de um novo conceito ou estratégia de marketing, com uma significante 

distância das atuais formas utilizadas pela própria organização, permitindo que o novo método 

seja desenvolvido internamente ou adotado de outras organizações. Esses métodos podem ser 

implementados para produtos novos ou já existentes. 
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Mudanças no design de um produto, geralmente, estão relacionadas com sua forma e 

aparência, porém sem alterações na sua utilização ou características funcionais. Dentre essas 

mudanças estão incluídas as mudanças da embalagem, especialmente as que afetam a 

aparência dos produtos, tais como, alimentos, bebidas, detergentes, etc. (SOLTANI et al., 

2015). O Manual de OSLO (2005) traz como exemplo mudanças significantes no design de 

uma linha de mobílias, para mudar seu visual e ampliar seu apelo de vendas. No caso de 

alimentos e bebidas, novos sabores podem ser adicionados com o intuito de atingir novos 

segmentos de consumidores (OCDE, 2005). 

Novos métodos de marketing voltados ao posicionamento de um produto no mercado 

estão primariamente envolvidos com introdução do produto em novos canais de venda. O 

Manual de OSLO (2005) afirma que esses canais não estão relacionados com logísticas de 

transporte, armazenamento ou manuseio e sim com métodos utilizados para vender bens e 

serviços para seus clientes. A introdução de um sistema de franquias inédito para 

licenciamento e venda direta pode ser vista como exemplo de inovação em marketing pelo 

posicionamento de um produto (DAVENPORT, 1993). 

Chuwiruch et al. (2015) indicam que modificações na forma de promoção de um 

produto pode ser vista como inovação em marketing. Novos conceitos de promoção podem 

ser aplicados a produtos ou serviços de uma empresa, como por exemplo a utilização de uma 

mídia diferente para divulgação, como filmes, programas de televisão ou mesmo celebridades 

podem ser vistas como inovação em marketing (OCDE, 2005). 

A utilização de novas estratégias de precificação de um bem ou serviço, como por 

exemplo, um novo método de variação de preço de acordo com a demanda, ou mesmo a 

possiblidade de um consumidor personalizar um produto através de uma página na internet 

permitindo a verificação das variações de preço de acordo com as especificações escolhidas, 

pode ser vista como uma inovação em marketing (ZAMIL; AREIQAT, 2016). Novos 

métodos de precificação que possuem o propósito de unicamente diferenciar preços entre 

segmentos de consumidores não são considerados inovações (OCDE, 2005). 

O Manual de OSLO (2005) põe em enfoque as similaridades entre a inovação em 

produtos e inovação em marketing, e considera que o principal fator que as distingue é a 

mudança na função ou forma de utilização do produto. Bens e serviços que possuem grandes 

mudanças em sua utilização ou em suas funções em relação a produtos existentes são 

considerados inovações em produto, por outro lado, a adoção de novos conceitos de 

marketing que modificam o design ou a embalagem de um produto existente é considerada 
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uma inovação em marketing. As inovações em produtos comumente estão associadas ou 

direcionam a organização a realizar inovações em marketing (SOLTANI et al., 2015). 

A inovação em marketing também pode ser confundida com a inovação em processos 

pois ambas podem surgir quando estão envolvidos métodos de entrega, porém possuem 

diferentes propósitos. Enquanto a inovação em processo tem como ênfase a melhoria dos 

métodos de produção ou de entrega com foco na redução de custos ou aumento de qualidade, 

a inovação em marketing é orientada a melhorar o desempenho de vendas ou a reputação de 

um produto (OCDE, 2005). 

Existem casos em que a inovação em marketing envolve a introdução de um novo 

canal de venda demandando implementação de novos métodos de logística. Caso a inovação 

tenha por objetivo um aumento de vendas e a redução de custos de distribuição, ela deve ser 

considerada de ambos os tipos. Um resumo de como distinguir entre estes tipos de inovação 

pode ser visto no Quadro 3: 

 

Quadro 3 - Distinção entre Inovação em Marketing e Inovação em Processo 

Característica 
Inovação em 

Marketing 

Inovação em  

Processo 

Novos métodos de produção e distribuição com o 

objetivo de reduzir custos ou aumentar a qualidade. 
Não Sim 

Novos métodos de entrega ou canais de venda com o 

objetivo de melhorar o desempenho comercial. 
Sim Não 

Novos métodos de entrega ou canais de venda que 

demandam novos métodos de distribuição. 
Sim Sim 

Fonte: Manual de OSLO (2005), Soltani et al. (2015). 

 

2.1.2.4 Inovação Organizacional 

 

Uma inovação organizacional é a implementação de um novo método nas práticas de 

negócio, ambiente de trabalho ou nas relações externas da organização, com o objetivo de 

melhorar o desempenho através da redução de custos administrativos ou transacionais, 

melhorar o ambiente de trabalho resultando em maior produtividade, ganhar acesso a 

conhecimentos externos ou reduzir o custo de insumos (OCDE, 2005). 

Katz (2004) apresenta a inovação organizacional como mudanças na estrutura de uma 

organização para que esta opere de maneira mais eficiente a fim de, reduzir custos e explorar 

ou servir oportunidades de mercado como, por exemplo, uma empresa que passa de vender 
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produtos de balcão e empregar muitos funcionários para operar on-line com uma equipe 

significativamente menor, reduzindo os custos de operação e explorando um mercado 

diferenciado. 

Estudos de Von Treuer e Mcmurray (2012) indicam que a inovação organizacional 

inclui visão compartilhada, liderança e o desejo da inovação da organização, em que se deve 

claramente definir um senso de articulação e propósito com sua alta gerência. 

No que tange as práticas de negócio, as inovações envolvem a implementação de 

novos métodos para as rotinas e procedimentos organizacionais que regem a conduta de 

trabalho. O Manual de OSLO (2005) cita como exemplo a implementação de novas práticas 

para aperfeiçoar o aprendizado e compartilhamento de conhecimento dentro de uma 

organização, práticas como: criação de bases de dados de boas práticas; criação de sistemas de 

educação e treinamento para retenção de conhecimento. 

Alghadeer e Mohamed (2015) citam como exemplo a implantação de um Project 

Management Office (PMO) como uma inovação organizacional, pois a atuação de um PMO 

atinge as dimensões gerenciais e operacionais da organização tendo um impacto substancial 

no desempenho. 

O ambiente de trabalho de uma organização envolve a distribuição de atividades, 

responsabilidades, tomada de decisão para a divisão do trabalho entre os empregados e a 

integração de setores diferentes da organização. A inovação no ambiente de trabalho envolve 

a implementação de novos métodos para realizar esta interação (OCDE, 2005). 

Um exemplo de inovação no ambiente de trabalho é a implementação de um modelo 

que permite aos colaboradores maior autonomia na tomada de decisão encorajando-os a 

contribuir com suas próprias ideias. Este tipo de inovação pode ser obtida também a partir de 

visões individualistas, com enfoque nas ideias do funcionário; estruturalista, focada na 

estrutura da organização e nas diversas alçadas para tomara de decisão, e internacionalista, 

preocupada com a perspectiva das relações entre os colaboradores e a alta gerência 

(TREUER, VON; MCMURRAY, 2012). 

A inovação organizacional nas relações externas de uma organização é apontada pelo 

Manual de OSLO (2005) como aquela que envolve a implementação de novas maneiras de 

relacionamento da organização com outras empresas ou instituições públicas, como novas 

formas de integração com fornecedores, contratos de fornecimentos e novas formas de 

subcontratação. 

Mudanças nas práticas de negócio, ambiente de trabalho ou nas relações externas de 

uma organização baseadas em métodos que já estão sendo utilizados na empresa, não são 
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inovações organizacionais (OCDE, 2005). As inovações organizacionais podem ser motivadas 

por estratégias gerenciais, ou mesmo por inovações em produtos ou serviços, fazendo com 

que a organização tenha que inovar em outras áreas de competência para dar suporte a essas 

estratégias (TREUER, VON; MCMURRAY, 2012).  

Comumente a inovação organizacional pode-se confundir com a inovação em 

processos, pois as duas buscam redução de custos através de novas e mais eficientes formas 

de produção. O Manual de OSLO (2005) afirma que muitas inovações contêm aspectos de 

ambos os tipos, citando o fato de que a introdução de novos processos pode requerer o uso 

inédito de trabalho em grupo, que é categorizado como uma inovação organizacional. A 

inovação em processos está relacionada com a implementação de novos equipamentos, 

softwares e técnicas ou procedimentos específicos. Já a inovação organizacional está ligada a 

pessoas e a organização do trabalho (GOLDAN, 2005). Um resumo de como distinguir entre 

estes tipos de inovação pode ser visto no Quadro 4: 

 

Quadro 4 - Distinção entre Inovação Organizacional e Inovação em Processo 

Característica 
Inovação em 

Organizacional 

Inovação 

Processo 

Novos ou significantemente melhorados métodos de 

produção ou distribuição voltados para reduzir custos ou 

aumentar qualidade. 

Não Sim 

Uso inédito de métodos organizacionais nas práticas de 

negócio, ambiente de trabalho ou relações externas. 
Sim Não 

Novos ou significantemente melhorados métodos de 

produção ou distribuição acompanhados do uso inédito 

de métodos organizacionais. 

Sim Sim 

Fonte: Manual de OSLO (2005), Goldan (2005). 

 

Nesta seção foram apresentadas as classificações de inovação e um comparativo destas 

com a inovação em processos. Pôde-se observar que modificações, sendo ou não inovações, 

que afetem produtos, serviços, marketing ou métodos organizacionais, podem resultar em 

inovações em processo quando afetam, de maneira inédita, métodos de execução, produção ou 

distribuição. O foco na inovação em processo se dá pelo fato do fenômeno inovador estudado 

nesta pesquisa estar relacionado com mudanças no processo de desenvolvimento de software, 

o que será mais detalhado nas próximas seções. 
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2.1.3 Teoria da Difusão da Inovação 

 

A Teoria da Difusão da Inovação é uma das teorias mais importantes que faz 

referência ao comportamento de aceitação da inovação por membros de um sistema social 

(ROGERS, 2003; YUSUF et al., 2015). Dillon e Morris (1996) afirmam que a Teoria da 

Difusão da Inovação tem o propósito de embasar teoricamente estudos sobre a aceitação da 

inovação. Peshin et al. (2009) aponta que esta teoria provê uma explicação adequada da 

relação entre inovações tecnológicas e sistemas sociais, enfatizando a troca de informações. 

 

2.1.3.1 Processo de Adoção da Inovação 

 

A adoção da inovação é a decisão de se fazer uso completo de uma inovação como a 

melhor forma de se agir no momento (PESHIN et al., 2009). Rogers (2003) definiu a adoção 

como o uso de uma inovação continuamente cem por cento do tempo, ideia que também é 

defendida por Katz (2004) e Kirkman (2012).  

Rogers (2003) explica o processo de adoção da inovação, denominado processo de 

decisão pela inovação, como um procedimento decisório aplicado a um indivíduo envolvendo 

um determinado período de tempo em que esse indivíduo passa por estágios mentais antes de 

fazer sua decisão final. Este processo foi conceitualizado por Rogers (2003) por meio de um 

modelo de cinco estágios, os quais podem ser vistos na figura 1 e serão apresentados a seguir. 

 

Figura 1 - Estágios da adoção de uma inovação 

 

Fonte: Adaptado de Perez (2006). 
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2.1.3.1.1 Estágio de Conhecimento 

 

Um indivíduo ou uma unidade tomadora de decisões quando tem para si exposto a 

existência de uma inovação, procura obter mais conhecimento sobre ela (ROGERS, 2003). 

Após estar a par da existência da inovação, através de canais de comunicação ou mesmo 

agentes de mudança, Peshin et al. (2009) e Kirkman (2012) afirmam que o indivíduo 

desenvolve uma predisposição favorável à inovação. 

Katz (2004) afirma que a percepção que um indivíduo tem de sua necessidade por uma 

inovação pode incentivá-lo a buscar conhecimentos sobre ela e consequentemente 

desenvolver a necessidade de saber mais detalhes sobre ela. Rogers (2003) complementa 

apontando que a maioria das pessoas possuem uma tendência de se exporem a canais de 

comunicação que estão de acordo com seus interesses, chamado de exposição seletiva. Isto 

faz com que as informações oriundas destes canais prendam a atenção do indivíduo para 

inovações alinhadas com suas necessidades. Rogers (2003) também propõe que para reduzir a 

incerteza sobre uma inovação, um indivíduo é motivado a buscar informações sobre suas 

vantagens e desvantagens. 

Diante disto, Rogers (2003) propôs a existência de três tipos de conhecimento sobre 

uma inovação: 

1. Conhecimento (Awareness-knowledge): informação de que uma inovação existe, 

podendo motivar o indivíduo a buscar outros tipos de informações sobre ela; 

2. Como (How-to-knowledge): informação necessária para utilizar uma inovação 

apropriadamente. Este tipo de conhecimento é mais requerido para inovações mais 

complexas do que inovações mais simples. Em situações nas quais este tipo de 

conhecimento não é obtido adequadamente, a inovação tende a ser rejeitada; 

3. Princípios (Principles-knowledge): informação relacionada aos princípios que 

embasam o funcionamento da inovação. Por exemplo, o conhecimento da teoria 

dos germes no princípio da fervura da água, vacinações, sanitização, etc. No 

entanto, é possível que um indivíduo adote uma inovação sem este tipo de 

conhecimento, porém existe o risco de entendimento incorreto o que poderá gerar 

sua rejeição. 

 

O Quadro 5 apresenta um resumo dos tipos de conhecimento relacionados a uma 

inovação propostos por Rogers (2003): 
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Quadro 5 - Tipos de conhecimento de uma inovação 

Tipo de Conhecimento Descrição 

Conhecimento  

(Awareness-knowledge) 
Definido pela informação de que uma inovação existe. 

Como 

(How-to-knowledge) 

Consiste da informação necessária para utilizar uma inovação 

apropriadamente. 

Princípios 

(Principles-knowledge) 

Consiste na informação relacionada com os princípios que 

embasam o funcionamento da inovação. 

Fonte: Rogers (2003). 

 

2.1.3.1.2 Estágio de Persuasão 

 

Um indivíduo ou uma unidade tomadora de decisões quando atinge este estágio no 

processo de decisão pela inovação forma uma atitude favorável ou desfavorável em relação à 

inovação (ROGERS, 2003). Peshin et al. (2009) citam que a atividade mental no estágio de 

conhecimento é cognitiva, porém no estágio de persuasão é afetiva. Rogers (2003) propõe que 

os indivíduos tornam-se psicologicamente envolvidos com a inovação e ficam ativamente 

engajados na busca por informações sobre a inovação. 

Neste estágio, o indivíduo decide sobre a credibilidade das informações que lhe são 

repassadas e interpreta a informação que está sendo recebida. Rogers (2003) afirma que a 

percepção seletiva de um indivíduo é importante para determinar seu comportamento, pois é 

neste estágio em que a percepção geral da inovação é formada. 

Toda inovação possui algum grau de incerteza para um indivíduo que não conhece 

apropriadamente o funcionamento das novas ideias, mas procura um reforço no sistema social 

para descobrir se seu pensamento está alinhado com o da maioria. Rogers (2003) defende que 

os indivíduos buscam por informações mais detalhadas para validar a inovação reduzindo 

incertezas como, por exemplo, vantagens e desvantagens. 

Rogers (2003) detectou uma discrepância neste estágio, pois em seus estudos percebeu 

que nem sempre uma atitude negativa pode levar à rejeição de uma inovação e também nem 

sempre uma atitude positiva pode levar à adoção. Strack e Ussweiler (1997) apontam que 

atitudes negativas geram ceticismo nos indivíduos, o que os induz a uma atitude desfavorável 

em relação a inovação, todavia, aumentando a busca por conhecimento da inovação nas fases 

posteriores, o que reduz incertezas podendo levar à adoção. Por outro lado, Forgas (1995) e 

Smith et al. (2010) afirmam que uma atitude positiva tende a gerar um aumento na 

receptividade ao conhecimento de uma inovação, melhorando o desenvolvimento de uma 
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atitude favorável na fase de persuasão, aumentando a probabilidade de adoção, devido ao 

indivíduo subestimar as possibilidades de falha, porém, diminuindo a busca por conhecimento 

sobre a inovação nas fases posteriores o que pode gerar decepções resultando na rejeição. 

O Quadro 6 apresenta um resumo dos efeitos que a atitude do indivíduo pode gerar em 

relação à inovação no estágio de persuasão. 

 

Quadro 6 - Efeitos da atitude do indivíduo em relação à inovação 

Atitude do Indivíduo Efeitos em Relação à Inovação Conclusão 

Positiva 

Receptividade ao conhecimento; 

Subestimação das possibilidades falha; 

Diminuição na busca de mais conhecimentos. 

Gera o risco de decepções, 

podendo levar à rejeição. 

Negativa 
Ceticismo; 

Aumento na busca de mais conhecimentos. 

Reduz incertezas podendo 

levar à adoção. 

Fonte: Forgas (1995); Strack e Mussweiler (1997); Rogers (2003); Smith et al. (2010). 

 

2.1.3.1.3 Estágio de Decisão 

 

O estágio de decisão surge quando um indivíduo ou unidade tomadora de decisões 

inicia atividades que o levam para a escolha de adotar a inovação como a melhor opção 

disponível ou rejeita-la (ROGERS, 2003). 

Kumar et al. (2001) citam que a maioria dos indivíduos não optam pela adoção da 

inovação sem primeiramente efetuar um teste probatório para determinar a utilidade em sua 

própria necessidade. Rogers (2003) complementa afirmando que a maioria dos indivíduos que 

testam uma inovação optam pela adoção se comprovarem que obterão algum grau de 

vantagem com o uso. Este teste em pequena escala geralmente é uma parte importante do 

processo de decisão e complementa afirmando que algumas inovações que não podem ser 

aplicadas desta maneira, exigem que sua adoção ou rejeição seja feita imediatamente 

(ROGERS, 2003). 

A realização de testes por terceiros ao sistema social pode parcialmente substituir os 

testes individuais de algumas inovações (ROGERS, 2003). Smith et al., (2010) citam que uma 

demonstração pode ser muito eficaz em acelerar o processo de decisão pela inovação, 

especialmente se o demonstrador for um formador de opinião. 

Rogers (2003) defende que o processo de decisão pela inovação pode logicamente 

levar o indivíduo adoção ou rejeição da inovação, apontando que a rejeição pode ocorrer em 

todos os estágios com os seguintes tipos: 
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1. Rejeição Ativa: consiste do indivíduo considerar adotar a inovação, inclusive 

testando-a, porém pode decidir em não adotá-la; 

2. Rejeição Passiva: quando o indivíduo nunca considerou realmente utilizar a 

inovação. Neste caso, na fase de conhecimento o indivíduo pode simplesmente 

esquecer da existência da inovação e na fase de persuasão não identificar 

vantagens em sua utilização. 

 

O Quadro 7 apresenta um resumo de como as características da inovação no estágio de 

decisão podem afetar a decisão do indivíduo. 

 

Quadro 7 - Efeito das características da inovação no estágio de decisão 

Características da Inovação  Provável Decisão 

Possibilita a realização de testes preliminares e individuais; 

Possibilita a realização de demonstrações no contexto social; 

Foi apresentada por um formador de opinião. 

Adoção 

Não é possível de ser apresentada em escalas menores; 

Deve ser prontamente adotada ou rejeitada. 
Rejeição 

Fonte: Rogers (2003) 

 

2.1.3.1.4 Estágio de Implementação 

 

A implementação corre quando um indivíduo ou unidade tomadora de decisões coloca 

a inovação em uso (ROGERS, 2003). Kumar et al. (2001) citam que até o estágio de 

implementação o processo de decisão pela inovação é um exercício estritamente mental, o que 

é mantido por Rogers (2003) que acrescenta afirmando que esse estágio requer uma mudança 

de comportamento para que a inovação seja colocada em prática. 

O estágio de implementação segue o processo de decisão de maneira direta mas com 

um certo grau de incerteza sobre as consequências que a utilização da inovação pode acarretar 

ao indivíduo (SMITH et al., 2010). Rogers (2003) afirma que essa incerteza ocorre mesmo 

após o indivíduo ter realizado a decisão de adotar a inovação. 

Rogers (2003) propõe que os indivíduos adotantes possuem questionamentos neste 

estágio, tais como onde obter a informação e como utilizá-la; quais problemas operacionais 

podem ocorrer e de que maneira podem ser solucionados; etc. A incerteza gerada no estágio 

de implementação faz com que o indivíduo assuma uma postura ativa de obtenção de 
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informações, neste ponto se faz necessário o papel de agentes de mudança para apoio 

(SOMECH; DRACH-ZAHAVY, 2013). 

Katz (2004) afirma que nesta fase, mesmo com todas as informações e o suporte 

necessário, o indivíduo pode rejeitar a inovação, o que é agravado no caso da adoção não ser 

individual, ou seja, voltada para uma organização, pois suas diferenças em tamanho, estrutura 

organizacional, tipo e quantidade de indivíduos e ambiente organizacional aumentam a 

complexidade, afetando o processo de implementação. Rogers (2003) cita que durante o 

processo implementação de uma inovação, esta pode ser modificada. 

 

2.1.3.1.5 Estágio de Confirmação 

 

Trata-se do estágio em que um indivíduo ou unidade tomadora de decisões procura 

formas de reforçar sua decisão pela adoção, porém, podendo rejeitá-la caso essa não seja 

satisfatória, pois situações adversas ou problemáticas podem fazer com que o indivíduo mude 

sua decisão (ROGERS, 2003). Katz (2004) cita que a etapa de confirmação tem sua 

continuidade após uma decisão já tomada de se adotar ou rejeitar uma inovação. 

Na busca por sustentar sua decisão, os indivíduos buscam critérios para embasar a 

adoção ou a rejeição, evitando divergências no sistema social que está inserido (SOMECH; 

DRACH-ZAHAVY, 2013). Rogers (2003) afirma que neste ponto os agentes de mudança 

desempenham papéis essenciais para fornecerem informações aos adotantes direcionadas a 

manutenção da inovação. 

A decisão pela descontinuação de uma inovação é definida por Rogers (2003) como a 

decisão tardia de se rejeitar uma inovação após tê-la adotado. O autor classifica dois tipos de 

descontinuação: 

1. Descontinuação por substituição: consiste na decisão de rejeitar uma inovação pelo 

fato de existirem melhores ideias disponíveis; 

2. Descontinuação por desencantamento: consiste na decisão de rejeitar uma 

inovação pela decepção com sua forma de operar ou desempenho. 

 

2.1.3.2 Processo de Difusão da Inovação 

 

A difusão da inovação é definida por Rogers (2003) como a velocidade relativa em 

que uma inovação é adotada pelos membros em um contexto social, o que envolve indivíduos 

e grupos, normalmente membros de uma organização.  
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O processo de difusão da inovação e o processo de adoção da inovação apesar de 

serem conceitualmente diferentes estão intimamente ligados pelo fato da difusão de uma 

inovação ocorrer através dos membros que a adotaram (KATZ, 2004). 

O processo de difusão da inovação é dividido por Rogers (2003) em quatro elementos 

principais: inovação; canais de comunicação; tempo; e sistema social. Além destes, existem 

os fatores internos da organização, que são objetos de estudo deste trabalho. Os quatro 

elementos são apresentados a seguir. 

 

2.1.3.2.1 Inovação 

 

Rogers (1983) define inovação como uma ideia, prática ou objeto que é 

perceptivelmente nova ou melhorada para um indivíduo ou grupo de indivíduos de um 

sistema social. Peshin et al. (2009) e Fries et al. (2016) complementam que a percepção de um 

indivíduo sobre inovação determina sua reação para com ela. 

Drucker (2004) apontou um longo tempo para que a inovação saia da idealização para 

implementação. Este tempo é apontado por Rogers (1983) como um processo definido em três 

etapas: 

1. O conhecimento da inovação antes de sua adoção; 

2. O convencimento para a adoção da inovação; 

3. A difusão da inovação. 

 

Algumas inovações levam mais tempo para serem difundidas que outras e este tempo 

é afetado por diferentes fatores. Normalmente inovações que dependem de uma grande base 

de conhecimento são as mais demoradas (PESHIN et al., 2009). Rogers (1983) generaliza 

alguns atributos perceptíveis em uma inovação: 

1. Vantagem Relativa: relação entre os benefícios esperados e os custos de adoção de 

uma inovação em relação a seu precursor. Este atributo pode ser medido em 

termos econômicos, prestígio social, conveniência e satisfação pelo uso da 

inovação em questão. Quanto maior a vantagem relativa percebida pelo indivíduo, 

menor será o tempo em que a inovação ocorrerá; 

2. Compatibilidade: grau de consistência que uma inovação possui em relação a 

experiências anteriores dos indivíduos. Uma inovação alinhada aos valores e 

regras de um determinado sistema social será mais facilmente adotada; 
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3. Experimentação: grau que uma inovação pode ser experimentada, podendo ser de 

maneira limitada ou por tempo determinado. Tudo aquilo que pode ser testado 

antes de ser adotado diminui o grau de incerteza do indivíduo, podendo corroborar 

para a absorção da inovação; 

4. Complexidade: grau de dificuldade de compreensão e utilização que uma inovação 

possui. Inovações complexas possuem uma maior dificuldade em serem 

absorvidas por indivíduos de um sistema social. Inovações mais simples são 

rapidamente compreendidas e absorvidas; 

5. Observabilidade: grau que os resultados de uma inovação são visíveis para os 

indivíduos de um sistema social. Quanto mais visível é uma inovação, maior é o 

estimulo para que os indivíduos discutam sobre ela, aumentando a velocidade de 

absorção da referida inovação. 

 

O Quadro 8 apresenta um resumo dos atributos perceptíveis em uma inovação 

generalizados por Rogers (1983). 

 

Quadro 8 - Atributos perceptíveis em uma inovação 

Atributo Descrição 

Vantagem Relativa Grau com que uma inovação é percebida em relação a seu precursor. 

Compatibilidade Grau de consistência que uma inovação possui em relação a valores e 

experiências anteriores dos indivíduos. 

Experimentação Grau que uma inovação pode ser experimentada, podendo ser de maneira 

limitada ou por tempo determinado. 

Complexidade Grau de dificuldade de compreensão e utilização que uma inovação possui. 

Observabilidade Grau que os resultados de uma inovação são visíveis para os indivíduos de 

um sistema social. 

Fonte: Rogers (1983). 

 

Moore e Benbasat (1991) identificaram em sua pesquisa que em inovações 

tecnológicas surgem outros dois atributos adicionais aos identificados por Rogers (1983), os 

quais também foram apresentados por Perez (2006). Os autores também realizaram algumas 

modificações nos atributos identificados por Rogers (1983), sendo estes: 
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1. Facilidade de Uso: grau com que uma inovação é percebida como fácil de utilizar 

(MOORE; BENBASAT, 1991). Atributo que substitui a Complexidade proposta 

por Rogers (1983); 

2. Imagem: grau em que uma inovação afeta o status de um indivíduo em um 

determinado sistema social (MOORE; BENBASAT, 1991). Rogers (1983) já havia 

agrupado esse atributo como uma característica da Vantagem Relativa, porém 

Moore e Benbasat (1991) e Liu et al. (2009) classificaram a imagem como um 

atributo separado devido ao efeito da aprovação social; 

3. Uso Voluntário: grau em que a utilização de uma inovação é perceptível ao 

indivíduo como voluntária (MOORE; BENBASAT, 1991). O fato dos indivíduos 

de um sistema social perceberam a inovação como voluntário ou obrigatória afeta 

sua absorção (PEREZ, 2006); 

4. Demonstração do Resultado: grau de tangibilidade dos resultados obtidos através 

do uso de uma inovação (MOORE; BENBASAT, 1991). Atributo oriundo da 

junção de características da Observabilidade e da Comunicabilidade de Rogers 

(1983); 

5. Visibilidade: grau que uma inovação é visível para os indivíduos de uma 

organização (MOORE; BENBASAT, 1991). Este atributo absorve características 

da Observabilidade proposta por Rogers (1983). 

 

O Quadro 9 apresenta um resumo dos atributos perceptíveis em uma inovação que 

Moore e Benbasat (1991) redefiniram a partir dos generalizados por Rogers (1983). 
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Quadro 9 - Atributos perceptíveis em uma inovação tecnológica 

Atributo Descrição Baseado Em Autor(es) 

Vantagem 

Relativa 

Grau com que uma inovação é percebida 

em relação a seu precursor. 
- Rogers (1983) 

Compatibilidade 

Grau de consistência que uma inovação 

possui em relação a valores e 

experiências anteriores dos indivíduos. 

- Rogers (1983) 

Experimentação 

Grau que uma inovação pode ser 

experimentada, podendo ser de maneira 

limitada ou por tempo determinado. 

- Rogers (1983) 

Facilidade de 

Uso 

Grau com o qual uma inovação é 

percebida como de fácil uso pelos 

indivíduos. 

Complexidade 

(ROGERS, 1983) 

 

Moore e 

Benbasat (1991) 

Imagem 

Grau em que uma inovação afeta o status 

de um indivíduo em um determinado 

sistema social. 

Vantagem 

Relativa 

(ROGERS, 1983) 

Moore e 

Benbasat (1991) 

Uso Voluntário 

Grau em que a utilização de uma 

inovação é perceptível ao indivíduo 

como voluntária. 

- 
Moore e 

Benbasat (1991) 

Demonstração 

do Resultado 

Grau da tangibilidade dos resultados 

obtidos através do uso de uma inovação. 

Observabilidade e 

Comunicabilidade 

(ROGERS, 1983) 

Moore e 

Benbasat (1991) 

Visibilidade 
Grau que uma inovação é visível para os 

indivíduos de uma organização 

Observabilidade 

(ROGERS, 1983) 

Moore e 

Benbasat (1991) 

Fonte: Elaborado com base em Rogers (1983), Moore e Benbasat (1991) e Perez (2006). 

 

2.1.3.2.2 Canais de Comunicação 

 

A difusão é um tipo particular de comunicação em que o conteúdo da mensagem 

transmitida está relacionado a uma nova ideia (PESHIN et al., 2009). A comunicação é um 

processo no qual dois ou mais indivíduos compartilham ou criam informação com o intuito de 

atingir um entendimento mútuo (ROGERS, 2003). 

Rogers (2003) estabelece que um canal de comunicação é definido pela maneira que 

uma mensagem sobre uma inovação é compartilhada entre dois ou mais indivíduos o que é 
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corroborado por Katz (2004). Rogers (2003) também classifica dois tipos principais de canais 

de comunicação que podem auxiliar na absorção de uma inovação, sendo eles: 

1. Canais Interpessoais: canais de comunicação em que as mensagens são 

transmitidas de maneira pessoal, ou frente a frente. Rogers (2003) defende que 

esses canais representam maneiras de persuadir uma unidade adotante a aceitar 

uma nova ideia pelo fato de auxiliarem os indivíduos a tomarem decisões através 

de julgamentos subjetivos, que são influenciados por líderes de opinião, 

especialistas, amigos, vizinhos, entre outros; 

2. Canais de Mídia em Massa: canais que permitem que uma mensagem atinja uma 

vasta e diversificada massa de indivíduos em um curto período de tempo. Rogers 

(2003) exemplifica que a televisão, rádio, jornal, internet auxiliam principalmente 

na divulgação da existência das inovações. 

 

Rogers (2003) apresenta uma segunda forma de categorização dos canais comunicação 

que também é citada por Peshin et al. (2009). Os autores categorizam os canais como: (i) 

localidade: com origem a partir do sistema social do receptor, tais como vizinhos, amigos, 

líderes, familiares, entre outros; e (ii) cosmopolitas: com suas origens fora do sistema social 

imediato. O Quadro 10 apresenta um resumo do canais de comunicação definidos por Rogers 

(2003). 

 

Quadro 10 - Canais de comunicação 

Canal de Comunicação Descrição Exemplos 

Interpessoal Mensagens são transmitidas de 

maneira pessoal, ou frente a frente. 

Líderes de opinião, especialistas, 

amigos, vizinhos, familiares, entre 

outros. 

Mídia em Massa Mensagens atingem uma vasta e 

diversificada massa de indivíduos 

em um curto período de tempo. 

Televisão, rádio, jornal, internet, 

entre outros. 

Fonte: Rogers (2003). 

 

2.1.3.2.3 Tempo 

 

O tempo é um componente importante no processo de difusão de uma inovação, pois 

através dele é possível avaliar desde o momento em que um indivíduo de determinado sistema 
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social tem conhecimento de uma inovação, até o momento em que essa inovação é aceita ou 

rejeitada. O tempo envolve três aspectos principais (ROGERS, 2003): 

1. Processo de Decisão de Inovação: processo pelo qual um indivíduo toma 

conhecimento de uma inovação até finalmente adotá-la ou rejeitá-la; 

2. Inovatividade: característica que classifica um indivíduo ou um grupo foco de uma 

adoção, de acordo com o tempo em que a inovação é adotada comparando-se aos 

outros membros do sistema social. A classificação destes indivíduos é dada por: 

a. Inovadores: indivíduos que demonstram interesse em novas ideias, 

tranquilidade em relação aos riscos e conhecimento técnico adequado, 

tornando-se indivíduos capazes de contribuir com novas ideias; 

b. Adotantes Iniciais: indivíduos que possuem um maior nível de integração 

com o sistema social em termos de liderança, o que gera um maior respeito 

dentro do grupo, contribuindo para redução das incertezas; 

c. Maioria Inicial: indivíduos que optam pela adoção da inovação devido a 

deliberação realizada no sistema social, porém raramente posicionam-se 

como líderes do processo; 

d. Maioria Tardia: indivíduos que se posicionam em relação a inovação 

somente após uma atitude da maioria, seguindo o grupo. 

e. Retardatários: são os indivíduos que levantam suspeitas quanto a inovação 

e desconfiam dos agentes de mudança, fazendo com que seu processo de 

decisão seja lento e pouco proativo. 

3. Taxa de Adoção: relacionada à velocidade com que os membros de um sistema 

social adotam uma inovação. Rogers (2003) concluiu que a maioria das inovações 

possuem uma curva no formato “S” em sua taxa de adoção, porém a extensão 

desta curva varia de acordo com a inovação, na qual algumas ideias difundem-se 

rapidamente e outras mais lentamente. 

 

A figura 2 apresenta como o processo de difusão de uma inovação comporta-se ao 

longo do tempo identificando os tipos de indivíduos já apresentados. 
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Figura 2 - O Processo de Difusão 

 

Fonte: Adaptado de Perez (2006). 

 

Pode-se observar na figura 2 que diferentes inovações podem ter diferentes taxas de 

adoção. O ponto de ruptura trata-se do momento crítico em que uma inovação pode ser 

rejeitada (ROGERS, 2003). O Quadro 11 apresenta a taxa de ocorrência dos tipos de 

indivíduos identificados por Rogers (2003), apresentando uma distribuição normal (PEREZ, 

2006). 

 

Quadro 11 - Tipos de adotantes de uma inovação 

Tipo de Adotante Taxa de Ocorrência 

Inovadores 2,5% 

Adotantes Iniciais 13,5% 

Maioria Inicial 34% 

Maioria Tardia 34% 

Retardatários 16,00% 

Fonte: Baseado em Perez (2006). 

 

O Quadro 12 apresenta um resumo dos aspectos que envolvem o tempo definidos por 

Rogers (2003). 
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Quadro 12 - Aspectos do tempo 

Aspecto Descrição 

Processo de Decisão de Inovação Processo pelo qual um indivíduo toma conhecimento de uma 

inovação até finalmente adotá-la ou rejeitá-la. 

Inovatividade Classificação de um indivíduo ou um grupo foco de uma adoção, 

de acordo com o tempo em que a inovação é adotada: inovadores; 

adotante inicial; maioria inicial; maioria tardia; retardatários. 

Taxa de Adoção Velocidade com que os membros de um sistema social adotam 

uma inovação. 

Fonte: Rogers (2003). 

 

2.1.3.2.4 Sistema Social 

 

Um sistema social é composto por um conjunto de indivíduos, grupos informais ou 

organizações alinhados para a resolução de um problema ou um objetivo comum (PESHIN et 

al., 2009). Rogers (2003) também define um sistema social como um conjunto de unidade 

inter-relacionadas que estão envolvidas em resolver um problema comum e atingir um 

objetivo compartilhado. 

O fato da difusão de uma inovação ocorrer em um sistema social faz com que ela seja 

afetada por ele. A forma de interação dos membros desse sistema é de suma importância para 

explicar como acontece a difusão da inovação (ROGERS, 2003). 

Peshing et al. (2009) citam como exemplo a difusão de inovações na agricultura, nas 

quais o sistema social de cada vila de agricultores pode ser afetado por suas características. 

Em grupos homogêneos a população compartilha de similaridades como etnia, religião, 

cultura, etc., o que facilita a forma com que a inovação é vista e adotada pelos indivíduos, o 

que comumente não ocorre em grupos heterogêneos. 

Rogers (2003) afirma que a estrutura de comunicação é componente crucial de um 

sistema social. Katz (2004) enfatiza fazendo uma analogia em que propõe que estudar a 

difusão de uma inovação sem conhecimento das estruturas sociais é o mesmo que estudar o 

sangue sem o conhecimento das artérias e veias. Peshing et al. (2009) apresentam que a 

estrutura de comunicação em vilas agricultores é constituída de conexões informais e 

interpessoais, as quais resultam em redes de comunicação responsáveis por facilitar a difusão 

de inovações. 
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2.1.3.2.5 Fatores Internos da Organização que Contribuem para a Adoção 

 

Os atributos perceptíveis na inovação, tais como, vantagem relativa, compatibilidade, 

complexidade, experimentação e observabilidade são características que Rogers (1995; 2003) 

afirma explicarem 49% a 87% da variância da taxa de adoção. Em adição a essas cinco 

variáveis, o autor apresenta outros quatro atributos relacionados ao contexto interno de uma 

organização, que não têm sido alvo frequente de estudos: 

1. Tipo de Decisão pela Inovação: o indivíduo pode estar sujeito à três formas de 

decisão pela inovação: opcional, coletiva ou autoritária. O autor indica que quanto 

menos indivíduos participarem do processo decisório, mais rápida será a taxa de 

adoção da inovação, desta maneira, as organizações tendem a manter um número 

pequeno de indivíduos neste processo; 

2. Natureza dos Canais de Comunicação: este atributo está relacionado com as 

formas de comunicação utilizadas nos vários estágios do processo de 

adoção/difusão, podendo ser individuais ou em massa; 

3. Natureza do Sistema Social: atributo relacionado com as diretrizes internas, 

identificação de lideranças, rede interna de comunicação para determinar o sucesso 

da adoção/difusão de uma inovação; 

4. Atuação do Agente de Mudança: este atributo está relacionado com a importância 

da atuação de um agente de mudanças para adoção/difusão de uma inovação. O 

autor afirma que apenas de 3% a 16% dos indivíduos aderem à inovação. 

 

Rogers (1995) relata que estes quatro atributos têm sido pouco estudados e que o 

maior foco de sua pesquisa foram os atributos percebíveis na própria inovação. A carência de 

estudos sobre os fatores internos da organização que afetam a adoção/difusão da inovação 

inspirou a pesquisa de Perez (2006) que confirmou os quatro atributos propostos por Rogers 

(1995) e identificou outros dois fatores internos que contribuem para a adoção de inovação: 

1. Processo Participativo: é um processo definido pela participação de vários atores 

de diversas áreas da organização no processo de adoção/difusão de uma inovação; 

2. Preparo do Ambiente para Mudança: definido como a gestão das mudanças que 

serão realizadas pela inovação e atividades de preparação do ambiente interno para 

receber estas mudanças. 
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Silva et al. (2011) citam que organizações que possuem uma estruturação mais 

tradicional encontram maior dificuldade na implantação de mudanças. Vasconcellos e 

Hemsley (2002) afirmam que quanto maior a comunicação vertical em uma estrutura 

organizacional, mas inflexível é o ambiente para mudanças e apontam as seguintes 

características de uma organização estruturada de forma inovadora: 

1. Baixo Nível de Formalização: característica identificada pelo fato de que um alto 

nível de formalização pode tirar a flexibilidade de gerentes e agentes de mudança; 

2. Multiplicidade de Comando: atuação de profissionais de várias áreas para 

enriquecer o desenvolvimento de projetos integrados; 

3. Diversificação Elevada: repassar ao funcionário a visão global do funcionamento 

organizacional; 

4. Comunicação Horizontal e Diagonal: permitindo que especialista de diferentes 

áreas possam comunicar-se sem a burocracia de níveis hierárquicos complexos. 

 

Silva et al. (2011) observam que Vasconcellos e Hemsley (2002) tratam a estrutura 

organizacional como um fator interno que pode influenciar no processo de adoção/difusão de 

uma inovação, característica também apontada por Zilber et al. (2008) em seus estudos sobre 

adoção de inovações tecnológicas no setor de equipamentos eletrodomésticos. 

Desta forma, este trabalho tem por objetivo analisar com base nos autores citados, 

quais fatores internos de uma organização podem influenciar a adoção da gamificação como  

ferramenta inovadora no desenvolvimento de softwares, conforme apresentado no Quadro 13. 
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Quadro 13 - Fatores Internos que influenciam a adoção de uma inovação 

Atributo Descrição Autor(es) 

Tipo de Decisão pela 

Inovação 

Forma de decisão pela inovação: opcional, 

coletiva ou autoritária. 
Rogers (1995) 

Natureza dos Canais de 

Comunicação 

Formas de comunicação utilizadas ao longo do 

processo de adoção/difusão. 
Rogers (1995) 

Natureza do Sistema 

Social 

Diretrizes internas, identificação de lideranças e 

rede interna de comunicação da organização. 
Rogers (1995) 

Atuação do Agente de 

Mudança 

Importância de como o agente de mudança 

atuará para a adoção/difusão da inovação. 
Rogers (1995) 

Processo Participativo 

Participação de vários atores de diversas áreas 

da organização no processo de adoção/difusão 

de uma inovação 

Perez (2006) 

Preparo do Ambiente para 

Mudança 

Gestão das mudanças que serão realizadas pela 

inovação e atividades de preparação do 

ambiente interno para recebê-las. 

Perez (2006) 

Estrutura Organizacional 
Forma como ocorre a relação entre os níveis 

hierárquicos da organização. 

Vasconcellos e 

Hemsley (2002) 

Zilber et al. (2008) 

Fonte: Silva et al. (2011). 

 

2.2 GAMIFICAÇÃO 

 

O primeiro autor a citar o termo Gamificação foi Richard Bartle em 1978 para 

descrever um jogo de múltiplos jogadores que ele e seu colega de classe criaram (KLASEN, 

2016). Este termo é relativamente novo na academia, pois passou a ser citado somente a partir 

do ano de 2008 (TERRILL, 2008). Nesta pesquisa, a gamificação será tratada como a 

ferramenta inovadora a ser estudada.  

 

2.2.1 Conceitos de Gamificação 

 

Gamificação, do inglês Gamification refere-se a implementar elementos de jogos em 

contextos que não são de jogos como, por exemplo, o trabalho de um indivíduo em uma 

organização, com o objetivo motivacional para solução de problemas (MORSCHHEUSER et 

al., 2016). As formas de gamificação surgiram no ano de 1900 quando uma loja de biscoitos 

colocou um prêmio em cada caixa (KLASEN, 2016). O conceito de que a diversão poderia 
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melhorar a satisfação no trabalho e a produtividade inspirou a pesquisa de jogos para os locais 

de trabalho (MCCORMICK, 2013). 

Desde a criação de Richard Bartle, o termo gamificação expandiu para incluir 

aplicações para criar processos de trabalho mais estimulantes (PROCOPIE et al., 2015). Uma 

plataforma para solucionar problemas como educação, saúde e segurança utilizando jogos foi 

lançada em 2002 pelo Woodrom Wilson International Center for Scholars e em 2007 foram 

utilizados mecanismos de jogos para estimular clientes on-line (KLASEN, 2016). 

  

2.2.1.1 Jogos e Conceitos de Jogos 

 

O ato de jogar é algo livre, uma atividade sem interesse material e sem lucro, no qual 

são definidos limites e regras para sua prática e o jogador é induzido a adentrar neste mundo 

paralelo de maneira fixa e ordenada (HUIZINGA, 2014). Salen e Zimmerman (2004) 

concordam com o fato de um jogo abduzir o jogador para uma realidade paralela, porém em 

seus trabalhos discordam de Huizinga (2014) pois acreditam que um jogo pode ter cunho 

material e ser lucrativo. A criação de grupos sociais de jogadores de um determinado jogo, 

não tem relação somente a afinidades destes jogadores, mas ao jogo em sim, o que contradiz 

as afirmações de Huizinga (2014) que não separa estes critérios (SALEN; E. ZIMMERMAN, 

2004). 

 Baseando-se em Huizinga (2014), Caillois e Barash (1961) definem características 

para serem aplicadas aos jogos: 

1. Liberdade: a liberdade do indivíduo escolher participar de um jogo faz parte de seu 

atrativo e da diversão; 

2. Espaço e Tempo: o jogo tem seu próprio tempo e espaço, dando uma noção de ser 

um mundo paralelo ao real; 

3. Incerteza: o resultado de um jogo deve ser imprevisível, corroborando para a 

diversão; 

4. Improdutividade: as atividades de um jogo não refletem nada aproveitável para o 

mundo real; 

5. Regras: cada jogo possui um conjunto de regras que se diferem das do cotidiano; 

6. Fictício: corroborando com a característica espaço e tempo, o jogo deve ser 

composto por uma realidade totalmente diferente. 
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 Caillois e Barash (1961) também propõem classificar os jogos como: (i) Agon: 

baseados em conflito; (ii) Alea: jogos de azar; (iii) Mimicry: simuladores ou jogos de 

interpretação nos quais o jogador assume um papel no jogo; e (iv) Ilinx: jogos voltados a gerar 

adrenalina. 

 Salen e Zimmerman (2004) defendem que os jogos não são necessariamente fictícios 

ou imprevisíveis, indicando situações nas quais os jogadores podem possuir níveis diferentes 

o que gera um grau de previsibilidade do resultado, ou ainda quando se trata de uma 

simulação de fatos da realidade, contrariando as afirmações de Caillois e Barash (1961). 

 Suits (2014) observou que para um jogador ser tomado pela experiência de um jogo, 

ele deve assumir o papel de um jogador aceitando as regras impostas pelo jogo e classificou 

isto como atitude lusória, ou seja, que tem caráter de jogo ou brinquedo. Salen e Zimmerman 

(2004) defendem que esta definição está voltada para a atitude do jogador perante o jogo e 

não o jogo em si. 

 Uma definição mais atual dos elementos que envolvem os jogos foi proposta por Juul 

(2011) em que o autor propôs que um jogo é uma atividade baseada em regras que pode ter 

seu resultado final variável e mensurável, no qual o jogador busca influenciar o resultado e 

liga-se emocionalmente com a atividade. O autor apresentou os seguintes elementos: 

1. Regras: definições as quais regem os objetivos do jogo, podendo ser tal como o 

cotidiano ou específicas para o jogo em questão; 

2. Resultado: objetivos valorados que possibilitam ao jogador extrair a informação de 

completude da atividade ou mesmo competição; 

3. Variação no Resultado: de acordo com a atuação do jogador ele pode acumular ou 

perder pontos que estão ligados ao resultado; 

4. Esforço: o jogador esforça-se para atingir melhores resultados e isto pode variar de 

acordo com sua habilidade com o jogo. Jogadores mais experientes tendem a ser 

mais habilidosos; 

5. Ligação Emocional: o conjunto de emoções que o jogador sente ao realizar o ato 

de jogar variam de acordo com o resultado obtido por este jogador. 

6. Negociação: um jogo pode ser jogado em um contexto fechado ou mesmo em uma 

competição de habilidade entre jogadores como, por exemplo, um campeonato no 

qual existam premiações para os vencedores, misturando o resultado do jogo com 

resultados na vida real. 
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 O Quadro 14 apresenta uma classificação de diferentes tipos jogos de acordo com os 

elementos propostos por Jull (2011), em que os classificados com casos limítrofes são os que 

possuem características de jogos e não-jogos: 

 

Quadro 14 - Exemplo de classificação de jogos de acordo com seus elementos 

Elementos de Jogos Casos Limítrofes Não-jogos 

Regras 

Resultado 

Variação no Resultado 

Esforço 

Ligação Emocional 

Negociação 

RPG em Lápis Brincadeiras em formato livre 

Simulações com final aberto Hiperficção 

Jogos de pura chance Brincadeiras de roda 

Apostas baseadas em habilidade Filmes e narrativas 

Apostas baseadas em chance Jogo da vida de Conway 

Apostas em geral Tráfico e Guerra nobre 

Fonte: Adaptado de Jull (2011). 

 

A indústria de jogos é uma das mais lucrativas e os estudos indicam que esta indústria 

conseguiu obter a lealdade de jogadores que persiste há décadas (KLASEN, 2016). Embutido 

em seus jogos estão características de habilidade e completude, aumento do desafio em níveis, 

colaboração ou competição com outros jogadores e uma experiência de imersão (FARDO, 

2013; KLASEN, 2016). Deterding (2011) cita que o ato de jogar está relacionado com definir 

objetivos de curto, médio e longo prazo o que contribui psicologicamente para o 

envolvimento do jogador.  

 O Entertainment Software Rating Board classifica os jogos de acordo com: (i) Faixa 

etária: sete classificações sugerindo a idade mínima apropriada; (ii) Descrição de conteúdo: 

trinta indicações diferentes de que um conteúdo específico está associado a alguma 

classificação ou deve gerar alguma preocupação como, por exemplo, referências a álcool, 

drogas, tabaco, sangue, violência, etc.; e (iii) Elementos de interação: informando sobre 

aspectos de interação de um produto, como a habilidade de interação, compartilhamento de 

localização, informações pessoais e acesso irrestrito a internet (ESRB, 2016). 

 As faixas etárias em que os jogos são categorizados pelo ESRB (2016) são as sete 

seguintes: 

1. Infância (Early Childhood): o conteúdo do jogo é direcionado a crianças em sua 

idade mais recente até cinco anos; 

2. Todos (Everyone): conteúdo livre para todas as idades, podendo conter pequena 

quantidade de violência em desenhos ou o uso de linguagem mais suave; 
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3. Todos 10+ (Everyone 10+): conteúdo para mais de dez anos de idade, podendo 

conter pequena quantidade de violência em desenhos ou o uso de linguagem mais 

suave e temas sugestionáveis; 

4. Adolescentes (Teen): para idades de treze anos ou mais, podendo possuir 

violência, temas sugestionáveis, humor cruel, pouca quantidade de sangue, 

simulação de apostas e um linguajar mais pesado; 

5. Maduros (Mature): para idades de dezessete anos ou mais, podendo conter 

violência intensa, sangue e mutilações, conteúdo sexual, simulação de apostas e 

linguajar mais pesado; 

6. Adultos (Adults Only): somente para adultos de dezoito anos ou mais, podendo 

conter cenas de violência intensa prolongadas, sexo explícito e apostas reais; 

7. Pendente (Rating Pending): ainda não avaliado pela ESRB. 

 

O ato de jogar pode gerar inúmeras emoções positivas e negativas ao jogador e em 

determinados contextos, pode gerar mudanças de atitude e envolvimento social (FARDO, 

2013). 

 

2.2.1.2 A Gamificação no Ambiente de Trabalho 

 

A gamificação envolve aplicar conceitos de jogos ao trabalho com o intuito de 

estimular colaboração, aprendizagem, trabalho em grupo e motivação de indivíduos e grupos 

(GATAUTIS et al., 2016). Pesquisas relacionadas com a competição e a colaboração 

verificam o surgimento de competências nos indivíduos participantes de processos de 

gamificação, como melhora no pensamento crítico, criatividade e comunicação (KLASEN, 

2016).  

Terrill (2008), menciona que uma forma de competição é a utilização de quadros de 

classificação (placares) para expor perante os times aqueles que estão cumprindo as metas e 

colaborando com o sucesso da organização. Klasen (2016) cita o exemplo de uma 

organização que incorporou uma característica a seus placares direcionada a premiar e 

reconhecer colaboradores, gerentes e times por desempenho em suas atividades frente às 

diretrizes da organização. 

A gamificação também é utilizada para aumentar a colaboração entre os indivíduos em 

projetos desafiadores e problemas relevantes para a organização como, por exemplo, quando 

colegas são incentivados a colaborar de maneiras divertidas e motivadoras para materializar 
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uma solução em particular (DETERDING, 2011). Em um estudo de caso de gamificação 

citado por Orosco (2014) funcionários foram agrupados em times e designados a realizar uma 

série de tarefas complexas relacionadas aos cenários de negócio da organização, 

acompanhados de elementos de jogos direcionados para entreter e motivar os indivíduos. Ao 

final destas atividades os colaboradores sentiram-se positivos em relação à organização e seus 

colegas. 

Ferramentas específicas de workflow são citadas por Klasen (2016) como softwares 

indispensáveis para promover a colaboração em alguns aspectos da gamificação como, por 

exemplo, a possibilidade dos colaboradores integrarem-se em tempo real provendo feedback 

instantâneo aos colegas. Isso permite que os gerentes de projeto realizem premiações aos 

funcionários, dando crédito às atividades de acordo com o nível de participação no projeto o 

que também estimula a colaboração e comunicação fazendo com que os colaboradores 

permaneçam conectados ao ambiente cultural da organização. 

Brigham (2015) alerta que a gamificação não é uma solução eficiente para alguns 

cenários e características de negócio, pois alguns elementos de jogos são extremamente 

complexos e requerem proficiência técnica que extrapola a expertise da maioria dos 

indivíduos. Klasen (2016) cita que a gamificação pode requerer a criação de storyboards, 

diagramas de fluxo, ou protótipos para se aplicar um ciclo de experimentação, avaliação, 

feedback e a realização de mudanças no processo de acordo com as percepções dos indivíduos 

com o intuito de obter o máximo de seus benefícios. 

O autor afirma ainda que devido às demandas que a gamificação impõe aos 

colaboradores ela pode não ser apropriada para indivíduos que possuem menor proficiência 

técnica ou que estejam sobrecarregados. Orosco (2014) concorda afirmando que outros 

obstáculos podem emergir quando os indivíduos não gostam ou estão desmotivados com a 

competição ou mesmo quando as atividades não necessitam de colaboração. Desta maneira, as 

decisões para implementar a gamificação devem ser feitas cuidadosamente (KLASEN, 2016). 

Um dos principais objetivos da gamificação apontados por Orosco (2014) é a 

motivação e troca de comportamento dos colaboradores para melhorar seu desempenho na 

organização. Klasen (2016) cita que os indivíduos se desenvolvem psicologicamente quando 

dominam tarefas e obtêm diferentes habilidades. Desta maneira, o autor aponta que a 

gamificação induz o indivíduo a progredir na melhora destas habilidades ao definir objetivos, 

medir progresso, atualizar status, estabelecer níveis, recompensar e motivar. Deterding (2011) 

afirma que estes mecanismos fazem com que o desenvolvimento pessoal do indivíduo seja 

visível, dando suporte a seu crescimento. 
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Ark (2012) defende que para melhorar a motivação e aumentar o comprometimento 

dos indivíduos com a produtividade da organização, a gamificação deve englobar oito 

características específicas: 

1. Desafios Conceituais: realizar uma grande contextualização dos problemas a serem 

resolvidos pelos colaboradores para que compreendam as raízes do trabalho que 

irão executar; 

2. Falhas Produtivas: fazer com que os erros ocorridos sejam uma oportunidade de 

melhoria e aprendizado; 

3. Colaboração Cautelosa: criar um entendimento de como realizar o nivelamento de 

habilidades nas equipes misturando colaboradores mais experientes com menos 

experientes; 

4. Persistência: criar uma mentalidade perseverante para transpassar os cenários 

desafiadores e as falhas; 

5. Confiança: valorizar os aspectos individuais do trabalho e contribuição de cada 

colaborador instaurando um senso de controle de suas ações; 

6. Motivação Intrínseca: inspirar o senso de completude e auto desenvolvimento com 

feedback e recompensas; 

7. Acessibilidade: equalizar o acesso a recursos e dados entre todos os indivíduos 

para que tenham as mesmas condições de atingir seus objetivos; 

8. Aprendizagem Profunda: permitir a exposição dos indivíduos à cenários 

desconfortáveis e desconhecidos com um nível controlado de estresse para não 

gerar desmotivação. 

 

A utilização de elementos de jogos para estimular a colaboração tem maior impacto na 

motivação dos colaboradores quando estes estão fisicamente distantes do ambiente da 

organização (DETERDING, 2011). 

A gamificação fornece desafios tanto na consolidação de suas teorias quanto em sua 

aplicação prática. Esta pesquisa aborda a gamificação como fenômeno inovador a ser 

estudado em relação aos fatores internos da organização. 
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3 A EMPRESA ESTUDADA 

 

Nesta seção estão apresentadas algumas informações sobre a empresa estudada, EITS 

Tecnologia da Informação, as quais foram obtidas a partir do site institucional. 

A hidrelétrica Itaipu Binacional localizada em Foz do Iguaçu, Paraná, iniciou um 

programa de criação de fornecedores locais para promover o desenvolvimento regional, que 

faz parte de sua missão. Para isto, iniciou-se a criação do Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e 

neste programa, bolsistas foram contratados pelo PTI para fazer parte dos projetos Fábrica de 

Software, Software Livre e Educação Ambiental. Estes diferentes projetos geraram empresas 

que foram incubadas pela Incubadora Empresarial Santos Dumont (IESD) que também faz 

parte do PTI (IESD, 2012). 

Em 28 de março de 2005 duas empresas foram constituídas, a Logic com sete sócios 

oriundos do projeto Fábrica de Software e a Prognus com vinte e três sócios procedentes do 

projeto Software Livre. As atividades das empresas eram diferenciadas: a Logic era voltada 

para o desenvolvimento de softwares customizados e a Prognus voltada para a criação e 

manutenção de infraestrutura com tecnologias livres. 

Em 01 de março de 2009 adentrou a IESD a empresa Apollo-TI, que trabalhava com 

soluções inovadoras, inclusive sendo premiada como Primeira Empresa Inovadora (PRIME) e 

o Programa de Apoio à Pesquisa em Pequenas Empresas (PAPPE) ambos da Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP) (PICELI, 2011). 

Com o passar dos anos muitos sócios foram desligando-se e em 03 de janeiro de 2012 

a Logic e a Apollo-TI, após restar somente um sócio em cada empresa, uniram-se onde a 

Logic incorporou a Apollo-TI e modificou seu nome para EITS Tecnologia da Informação. 

Após uma grande troca em seu corpo societário a Prognus ficou com somente um sócio e em 

03 de abril de 2013 uniu-se com a EITS formando o Prognus Group, composto por ambas 

empresas que passaram a possuir três sócios igualitários (JIE, 2012; LECA, 2013). 

A EITS atua a onze anos como Fábrica de Software e em seu portfólio possui clientes 

públicos e privados em todo território nacional e também alguns clientes internacionais nos 

Estados Unidos e Portugal. Para atender a estas demandas a EITS conta com colaboradores 

em algumas capitais como Manaus, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo e mais vinte e oito 

colaboradores em sua sede principal, os quais estão divididos em seis times de três 

colaboradores atuando na produção e os demais membros no apoio à estes times. Cada time 

possui um líder entre seus membros responsável por atingir os objetivos do time e motivar 

seus colegas. 
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Devido a sua expansão, a EITS vem tendo um crescente em seu faturamento no qual, 

em 2014, faturou R$ 2.5 milhões, 2015 R$ 3 milhões e, em 2016, 3.3 milhões. Para atender 

estas crescentes demandas a empresa certificou-se no modelo de Melhoria de Processos de 

Software Brasileiro (MPS.BR), o qual é uma variação do Capability Maturity Model 

Integration (CMMI), modelo americano utilizado para avaliar a capacidade e maturidade das 

empresas de desenvolvimento de software (SANTOS, 2011). Este processo gera garantias 

quanto a maturidade, boas práticas e qualidade dos projetos desenvolvidos pela empresa. 

Recentemente a EITS implantou em seus processos a ferramenta da gamificação, com 

o objetivo de motivar seus colaboradores a atingirem suas metas de produção. A ferramenta 

da gamificação em questão, baseia-se em um conjunto de softwares que automatizam o 

registo das atividades executadas pelo desenvolvedor. É verificado se o processo de 

desenvolvimento de software foi seguido, como por exemplo, ao publicar uma nova versão de 

um sistema a ferramenta realiza uma série de testes para checar se o código publicado está 

compilando, se todos os casos de testes foram implementados, se a execução dos testes teve 

sucesso, a quantidade de erros registrada pelos testes e se o padrão de codificação está correto. 

Esta análise gera a pontuação do desenvolvedor, que acompanha tudo em tempo real através 

de um portal e posteriormente pode ser recompensando de acordo com sua pontuação. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos que foram aplicados ao 

estudo com a finalidade de atingir os objetivos geral e os específicos definidos nas seções 

anteriores e, consequentemente, responder ao problema de pesquisa: Os fatores internos de 

uma organização influenciam a adoção da gamificação como ferramenta inovadora no 

desenvolvimento de softwares?  

  

4.1 ESQUEMA DE PESQUISA 

 

Na pesquisa bibliográfica efetuada, observou-se que o processo de adoção de uma 

inovação está relacionado aos atributos perceptíveis na própria inovação, que são amplamente 

estudados, e a fatores internos da organização, os quais são pouco estudados (ROGERS, 1983, 

1995, 2003; VASCONCELLOS; HEMSLEY, 2002; PEREZ, 2006; ZILBER et al., 2008; 

SILVA et al., 2011). Desta maneira, foi proposto um esquema de pesquisa para este trabalho, 

o qual pode ser observado figura 3. 

 

Figura 3 - Modelo de Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

4.2 MÉTODO DE PESQUISA 

 

De uma forma mais ampla pode-se classificar dois principais métodos de pesquisa 

para elaboração de trabalhos científicos: (i) quantitativo: caracterizado por empregar a 

quantificação na coleta de informações e o tratamento destas por meio de técnicas e 
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ferramentas estatísticas; e (ii) qualitativo: que utiliza a interpretação por meio do ponto de 

vista do pesquisador (RICHARDSON, 1999; MARCONI; LAKATOS, 2011).  

O método de pesquisa qualitativo é definido como uma técnica que não utiliza 

ferramentas estatísticas para embasar o processo de análise do objeto de estudo (CRESWELL, 

1998). O autor indica que a pesquisa qualitativa está preocupada em identificar variáveis, 

destacando a habilidade do pesquisador de interpretar os eventos a partir de seu ponto de 

vista. A utilização do método de pesquisa qualitativo é justificada em situações em que se 

busca o entendimento de um fenômeno social, descrição da complexidade de um problema 

específico ou a compreensão de um processo (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

Averill (2002) indica quatro etapas que compõe uma pesquisa qualitativa: 

interpretação o problema de pesquisa, definição o espaço amostral, coleta e analise os dados e 

apresentação dos resultados. Para Marconi e Lakatos (2011) este tipo de pesquisa utiliza 

formas de interpretação e relação naturais ao objeto de pesquisa, tendo como objetivo detalhar 

a diversidade da experiência humana e social. 

Creswell (2010) afirma que a pesquisa qualitativa possui oito características: (i) 

cenário natural: análise do cotidiano; (ii) experiência real: em que o pesquisador adquire 

informações detalhadas sobre os indivíduos ou o local pesquisado; (iii) utilizar métodos 

múltiplos: como interativos e humanísticos; (iv) ser emergente: as informações surgem no 

decorrer da pesquisa permitindo sua mudança e refinamento; (v) ser interpretativa: 

dependendo da habilidade de interpretação do pesquisador; (vi) visão holística: reflexão do 

pesquisador sobre seu papel; (vii) complexa e multifacetada: devido a percepção necessária 

para compreender os fenômenos; e (viii) interativa: necessidade constante de mais de uma 

estratégia para obtenção dos dados. 

De acordo com as características de pesquisa obtidas na literatura, o método 

qualitativo foi escolhido para esta pesquisa pelo entendimento de que é eficaz para 

identificar, analisar e descrever as variáveis do problema de pesquisa, entendendo e 

classificando o processo em questão. 

 

4.3 TIPOS DE PESQUISA 

 

Autores como Collis e Hussey (2005) e Creswell (2010) indicam dois aspectos 

principais para caracterizar uma pesquisa: (i) quanto aos fins: exploratória, descritiva, 

explicativa, metodológica, aplicada, e intervencionista; e quanto aos meios: pesquisa de 
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campo, documental, bibliográfica, experimental, ex post facto, participante, pesquisa-ação e 

estudo de caso. 

O objetivo de um estudo exploratório é formular um problema direcionado à uma 

pesquisa mais detalhada ou para a elaboração de hipóteses, propiciando ao pesquisador uma 

coleta de informações provisórias do fenômeno para um estudo mais aprofundado 

posteriormente (HARVEY, 2011). Köche (2000) e Merriam (2002) afirmam que esse tipo de 

pesquisa é utilizado quando a teoria sobre o fenômeno estudado é escassa, como é o caso da 

relação dos fatores internos da organização que influenciam na adoção de uma inovação. 

Um estudo de caso é definido por Eisenhardt (1989), como o estudo amplo e 

determinado de um fenômeno aplicado a um local específico, relacionado com o contexto 

deste local. Os autores indicam que se deve utilizar uma única unidade para análise, podendo 

ser uma empresa, um setor de uma empresa, um grupo de colaboradores, um processo, um 

fato ou mesmo um colaborador, sobre o qual se deve reunir informações detalhadas em um 

longo período de tempo o que também é citado por Collis e Hussey (2005). 

Esta pesquisa foi realizada por meio de um estudo de caso, de natureza exploratória 

e descritiva, em que o fenômeno estudado foi observado em uma única empresa na qual se 

busca responder o problema de pesquisa. 

 

4.4 INSTRUMENTO DE COLETA 

 

De acordo com Deakine e Wakefield (2013), os métodos de coleta de dados evoluíram 

com os adventos tecnológicos e requerem cada vez mais uma participação ativa dos 

envolvidos. Os autores indicam que para a coleta dos dados em pesquisas qualitativas deve-

se: estabelecer as fronteiras do estudo; realizar entrevistas estruturadas, obter documentos ou 

materiais visuais para a coleta de informações; e realizar o registro destas informações. 

Creswell (2010) enfatiza que o processo de coleta de dados pode ser extremamente lento, 

indicando a necessidade de um alinhamento prévio com todos envolvidos para fornecer 

garantia de sigilo e de acesso aos resultados obtidos. 

As entrevistas pessoais com roteiro estruturado são citadas por Harvey (2011) como 

um instrumento de coleta em que o pesquisador realiza a obtenção de dados primários 

efetuando perguntas diretamente ao entrevistado. Existem vantagens na utilização de 

entrevistas pois o participante pode fornecer informações históricas importantes, permitindo 

ao pesquisador controlar a linha de questionamento (CRESWELL, 2010). 
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Um roteiro de entrevistas deve ser composto de grupos de questões relacionadas com 

os construtos indicados no problema de pesquisa, de maneira que estas questões obedeçam 

quatro requisitos (CRESWELL, 2010; DEAKIN; WAKEFIELD, 2013): (i) validade: 

possibilidade do roteiro ser reproduzido por outro pesquisador em outro contexto; (ii) 

confiabilidade: consistência da métrica utilizada para medição dos fatos; (iii) sensibilidade: 

cuidado para o fornecimento das informações; e (iv) especificidade: relacionada ao 

desempenho da pesquisa. 

Creswell (2010) propõe que as entrevistas possibilitam obter informações existentes 

nas falas dos participantes porém, indica quatro limitações relacionadas a este instrumento de 

coleta: (i) as informações são fornecidas através da visão dos entrevistados; (ii) a entrevista 

ocorre em um ambiente diferente do cenário natural; (iii) os participantes podem alterar suas 

percepções pela presença do pesquisador; (iv) os participantes possuem diferenças de 

percepção. 

Para esta pesquisa foram realizadas entrevistas pessoais em profundidade com roteiro 

estruturado, apresentado no Apêndice II. Este roteiro foi baseado na matriz de amarração 

apresentada no Apêndice I. Os participantes das entrevistas foram os líderes dos seis times de 

produção da EITS, que foram questionados sobre suas percepções dos fatores internos da 

organização com relação à adoção da gamificação como ferramenta inovadora no processos 

de desenvolvimento de software. 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Bardin (2010) indica que a análise de dados qualitativos deve seguir uma sequência de 

atividades visando reduzir, categorizar, interpretar e redigir como um relatório os dados 

coletados. Esta análise pode variar de acordo com fatores como: a natureza dos dados 

coletados; o instrumentos de coleta utilizados; as questões teóricas da pesquisa; a amostragem 

utilizada; entre outros (GIL, 2002). 

A análise de dados é definida por Creswell (2010) como um processo que busca 

extrair informações dos dados coletados preparando-os para análise constituída por seis 

etapas: 

1. Organização e Preparação: as entrevistas devem ser transcritas e classificadas de 

acordo com seus tipos e fontes de informação, preparando os dados para análise; 
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2. Leitura: obtenção de informações a partir da análise detalhada e reflexões sobre o 

material coletado; 

3. Codificação: organizar as informações em grupos, mesmo que estes ainda não 

tenham um sentido específico; 

4. Descrição: descrever os grupos codificados, como os cenários, pessoas, categorias 

ou os temas analisados;  

5. Previsão: prever como as descrições serão representadas na narrativa utilizando 

elementos visuais para complementação das informações; 

6. Interpretação: extrair significado dos dados capturando a essência da ideia no 

contexto e percepção do pesquisador. 

 

Bardin (2010) defende que a análise de conteúdo é composta por procedimentos 

sistemáticos com o objetivo de descrever o conteúdo de mensagens, indicadores quantitativos 

ou que permitam inferência de conhecimentos. Este método é capaz de definir uma forma 

criativa e rígida de leitura sistemática de primeiro plano para um material empírico, 

ultrapassando significados superficiais (KRIPPENDORFF, 2004). 

Krippendorff (2004) indica quatro fases para a análise de conteúdo: (i) pré-análise: em 

que são formuladas hipóteses ou pressupostos com o cuidado de não se omitir nada dito pelo 

entrevistado; (ii) exploração: em que ocorre a codificação das unidades de significado; (iii) 

tratamento dos resultados: em que é realizada a inferência e interpretação dos dados 

coletados; (iv) proposição de rede: em que o pesquisador pode identificar a relação entre as 

categorias criadas. 

O esquema para a realização da análise conteúdo que foi utilizado nesta pesquisa foi 

baseado em Perez (2006) e pode ser observado na figura 4. 
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Figura 4 - Esquema Básico de Análise de Conteúdo 

Fonte: Baseada em Perez (2006) 

 

4.6 ESPAÇO AMOSTRAL 

 

Em uma pesquisa qualitativa o objetivo principal é avaliar o quão representativo é o 

conjunto dos indivíduos participantes. Desta maneira, a preocupação do pesquisador não está 

voltada para a quantidade ou aleatoriedade de amostra, mas sim, para a importância do 

contato com os participantes (BARDIN, 2010). O espaço amostral delimitado para esta 

pesquisa consiste dos líderes dos seis times da unidade de produção de empresa EITS (Foz do 

Iguaçu-PR). 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas pessoais em profundidade com 

roteiro estruturado previamente elaborado, conforme apresentado no Apêndice II. Ao total 

foram seis entrevistas realizadas no primeiro semestre de 2017. Em um primeiro momento, foi 

feita uma entrevista piloto para coleta de feedback do entrevistado e detecção de possíveis 

ajustes no roteiro, o qual não necessitou ser alterado. 

Todas as seis entrevistas foram realizadas presencialmente e todos os entrevistados 

demonstraram-se tranquilos, prestativos e apresentaram suas opiniões de forma livre e 

independente. Os entrevistados demonstraram-se interessados pelos resultados da pesquisa de 

forma que quatro destes solicitaram serem informados das conclusões finais. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

 

As seis entrevistas foram realizadas com líderes de times de produção da organização 

estudada. Para garantir o anonimato são apresentadas apenas as iniciais dos entrevistados os 

quais estão ordenados de um a seis de acordo com a ordem cronológica das entrevistas, 

conforme apresentado no Quadro 15. 

 

       Quadro 15 - Perfil dos Entrevistados 

Entrevistado 
Nome 

(Iniciais) 
Cargo 

Formação 

Profissional 

Tempo na 

Organização 
Time 

E1 MPL 
Engenheiro 

de Software 
Pós-Graduação 5,5 anos Extreme Ninjas 

E2 KCGB 
Engenheiro 

de Software 
Pós-Graduação 4 anos .SetFocus() 

E3 LMA 
Engenheiro 

de Software 
Graduação 2,5 anos Do It! 

E4 NMJ 
Engenheiro 

de Software 
Pós-Graduação 3,5 anos 

Kamikaze 

Champions 

E5 GSB 
Engenheiro 

de Software 
Graduação 2,5 anos Hard Coders 

E6 EVOF 
Engenheiro 

de Software 
Pós-Graduação 2,5 anos UpCode 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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5.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Com a realização das entrevistas, foram efetuadas as transcrições e posteriormente foi 

iniciada a análise de conteúdo conforme representado na figura 4. As fases da análise estão 

apresentadas no próximos itens. 

 

5.2.1 Identificação das Unidades de Registro - UR 

 

De acordo com Bardin (2010), após a transcrição das entrevistas deve-se proceder para 

uma leitura profunda utilizando-se de grifos para identificar o núcleo das respostas para cada 

questão. Os trechos das respostas compõe os elementos básicos de análise que são 

denominados Unidades de Registro (UR). 

A definição das Unidades de Registro foi realizada a partir da análise detalhada de 

cada entrevista, nas quais foram destacadas as expressões chave que denotavam a opinião de 

cada entrevistado. As Unidades de Registro estão dispostas no Apêndice III. 

 

5.2.2 Identificação das Unidades de Significado - US 

 

Krippendorff (2004) indica que se deve realizar um agrupamento das Unidades de 

Registro por similaridade do conteúdo e de seu significado de acordo com o contexto. Esse 

agrupamento compõe os elementos intermediários de análise os quais são definidos como 

Unidades de Significado (US). A análise detalhada e agrupamento das Unidades de Registro 

gerou ao todo quatorze Unidades de Significado as quais são apresentadas no Apêndice IV. 

 

5.2.3 Formação das Categorias 

 

Segundo Krippendorff (2004) os elementos centrais de análise são definidos pelo 

agrupamento das Unidades de Significado. Esses elementos resumem a essência das 

entrevistas realizadas. Esses elementos são denominados Categorias. 

Ao todo, foram formadas nove Categorias, a partir do agrupamento das Unidades de 

Significado. Estas Categorias estão apresentadas no Quadro 16. 
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Quadro 16 - Categorias e Unidades de Significado 

Categoria Unidade de Significado 

C1: Motivação e Benefícios Obtidos com a Inovação 

Regra de formação: US’s que representam elementos de motivação 

e recompensa obtidos com o uso da gamificação. 

US01: Motivação e Concentração; 

US02: Benefício Financeiro. 

C2: Foco na Produtividade 

Regra de formação: US’s que representam melhoras no trabalho em 

termos de foco e relações de trabalho. 

US03: Qualidade do Trabalho; 

US04: Desempenho do Trabalho; 

US05: Entrosamento do Time; 

US06: Sentimentos em Relação a 

Organização. 

C3: A Decisão pela Inovação 

Regra de formação: US’s que representam como a organização 

decidiu realizar a inovação. 

US07: Decisão pela Inovação. 

C4: Natureza dos Canais de Comunicação 

Regra de formação: US’s que representam como a organização 

comunicou a existência da inovação. 

US08: Comunicação da Inovação. 

C5: Natureza do Sistema Social 

Regra de formação: US’s que representam características do 

sistema social da organização que impactaram no processo de 

adoção. 

US09: Colaboração na Organização; 

US10: Comunicação na Organização. 

C6: Atuação do Agente de Mudança 

Regra de formação: US’s que representam a atuação do agente de 

mudança. 

US11: Atuação do Agente de 

Mudança. 

C7: O Processo Participativo 

Regra de formação: US’s que representam o impacto que a 

participação de diversas áreas teve no processo de adoção. 

US12: Processo Participativo. 

C8: O Preparo do Ambiente para Mudança 

Regra de formação: US’s que representam o preparo realizado no 

ambiente para receber a inovação. 

US13: Preparo do Ambiente para 

Mudança. 

C9: A Estrutura Organizacional 

Regra de formação: US’s que representam os impactos que a 

estrutura organizacional teve no processo de adoção da inovação. 

US14: Estrutura Organizacional. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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A Categoria C1: Motivação e Benefícios Obtidos com a Inovação foi formada pelas 

seguintes Unidades de Significado: 

 US01: Motivação e Concentração; 

 US02: Benefício Financeiro. 

 

Essa Categoria apresenta os impactos da gamificação percebidos pelos entrevistados, 

de forma que denotou elementos de motivação e recompensa pregados pela gamificação, o 

que pode ser visto pelos trechos a seguir: 

 

[...] você é destaque em cima de outros times né, acho que isso é um fator 

motivacional (E1); 

[...] De minha própria percepção sim a empresa me remunera por 

desempenho e acho isso bom (E1); 

[...] Uma das características da inovação foi gerar essa competição (E2); 

[...] Sim, porque ela tá beneficiando a gente conforme nosso desempenho ali 

(E2); 

[...] a gente vai ter uma recompensa no final por causa da gamificação (E3); 

[...] meu placar, isso em tempo real é essencial isto vai motivar mais ainda 

(E4); 

[...] você tá no ambiente de trabalho e se anima um pouco para competir um 

com o outro, porque você quer ver teus pontos a mais que os outros (E4); 

[...] Você tá aprendendo coisa nova e recebendo por aprender (E5); 

[...] Todo mundo gosta de bonificação, essa é a real, todo ser humano gosta 

de ser bonificado (E5); 

[...] Foi a questão da remuneração mesmo financeira que ela fornece... (E6); 

[...] Ter um acompanhamento bem mais próximo motivaria mais eu acho 

(E6). 

 

Orosco (2014) indica a motivação dos colaboradores como um dos principais 

objetivos da gamificação o que é complementado por Gatautis et al. (2016) os quais afirmam 

que a gamificação envolve aplicar conceitos de jogos ao trabalho que afetam a motivação de 

indivíduos. Ark (2012) adiciona ainda que uma das oito características específicas que a 

gamificação deve englobar é a motivação intrínseca que consiste em inspirar o senso de 

completude e auto desenvolvimento com feedback e interesse por recompensas. 

Pelos relatos condensados nesta categoria, pôde-se detectar a presença das 

características indicadas pelos autores, como motivação e recompensas. 
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A Categoria C2: Foco na Produtividade foi formada pelas seguintes Unidades de 

Significado: 

 US03: Qualidade do Trabalho; 

 US04: Desempenho do Trabalho; 

 US05: Entrosamento do Time; 

 US06: Sentimentos em Relação a Organização.  

 

Essa Categoria apresenta os impactos da gamificação percebidos pelos entrevistados e 

expostos através de elementos relacionados à qualidade do trabalho, desempenho dos 

indivíduos e relações de trabalho entre os membros do time e com a própria organização, o 

que pode ser visto pelos trechos a seguir: 

 

[...] Você tá mais seguro, quer dizer que se eu estou pontuando na 

gamificação quer dizer que meu trabalho tá sendo feito com qualidade (E1); 

[...] Muita porque, que nem eu falei no começo eu acho que a galera vai 

mexer na produtividade tá... (E1); 

[...] Não. Porque já era entrosado, acho que não tinha muito o que entrosar 

(E1); 

[...] aumenta a qualidade e em consequência o desempenho (E2); 

[...] a gente é mais produtivo e acaba gerando novos desafios para o time 

(E2); 

[...] Sim, o time tem um melhor alinhamento para fazer a pontuação na 

gamificação (E2); 

[...] Mais atenção com certeza, alguns detalhes como sei lá, checklists que a 

gente deixava de lado... (E3); 

[...] Eu acho que sim. Porque a gente vai ter mais cuidado ao fazer os 

artefatos (E3); 

[...] Não, continua a mesma coisa, o time já era bem entrosado (E3); 

[...] ninguém queria comitar o negócio com o teste quebrado porque você iria 

perder ponto (E4); 

[...] E você jogar bem tem relação com a qualidade do seu trabalho (E4); 

[...] A gente pode acompanhar nosso desempenho e isso é legal, a gente pode 

usar essa auto avaliação para ver como estamos é bem legal (E4); 

[...] Acho que o entrosamento não afetou tanto, continuou da forma que já 

estava (E4); 

[...] estamos meio que acostumados a esperar novidades todos os semestres 

(E4); 

[...] Sim. Porque na verdade é um jogo de fazer o negócio certo (E5); 

[...] Você joga e tá fazendo... Tá aumentando a qualidade (E5); 
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[...] Cara, o meu time já e bem tipo... Entrosado. A gente consegue conversar 

e desenrolar de boa, então eu não vi diferença (E5); 

[...] tem bastante coisa nova e é legal isso, sabe tipo... Não é um negócio que 

tá paradão no tempo... (E5); 

[...] Consigo notar que tenho mais cuidado ao codificar (E6); 

[...] Contribuiu porque, pensando pelo time, a gente presta mais atenção 

antes de comitar (E6); 

[...] O time é mais produtivo (E6); 

[...] Não. O entrosamento já existia (E6); 

[...] Ficou a mesma coisa. A gente já espera mudanças sempre (E6). 

 

Orosco (2014) aponta que a gamificação induz a troca de comportamento dos 

colaboradores para melhorar seu desempenho na organização, o que é confirmado por 

Deterding (2011) que afirma que os mecanismos da gamificação dão suporte ao crescimento 

do indivíduo. 

Gatautis et al. (2016) indicam que a gamificação pode estimular colaboração, 

aprendizagem e trabalho em grupo. Klasen (2016) adiciona afirmando que pesquisas 

relacionadas a processos de gamificação indicam a melhora na comunicação dos indivíduos. 

Um estudo de caso realizado por Orosco (2014) indicou que funcionários utilizaram 

elementos de jogos para realizar determinadas tarefas, apontou que os colaboradores 

sentiram-se positivos em relação à organização e seus colegas ao final do processo. 

Ao analisar os relatos associados a esta categoria é possível detectar indícios de uma 

relação com os apontamentos realizados pelos autores, como a melhora no desempenho dos 

indivíduos. 

 

A Categoria C3: A Decisão pela Inovação foi formada a partir da Unidade de 

Significado US07: Decisão pela Inovação. 

Esta Categoria trouxe as impressões dos entrevistados sobre a forma com que a 

organização procedeu com a decisão pela inovação, o que é apontado pela teoria como um 

dos fatores internos que influenciam a adoção, com os seguintes relatos (ROGERS, 2003): 

 

[...] Foi uma ideia, mas foi discutido e foi colocada em pauta de reunião de 

estratégia, com os líderes dos times (E1); 

[...] Essa colaboração coletiva é muito massa (E1); 

[...] Foi sugerido e a gente adotou espontaneamente, de forma coletiva... 

(E2); 
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[...] A empresa não obriga você a fazer uma coisa ou outra assim, ela sugere 

(E2); 

[...] É muito legal ter essa possibilidade de opinar e participar das decisões 

(E2); 

[...] Acho que foi um coletivo autoritário (E3); 

[...] eu acho que ser assim não atrapalhou. Foi bom assim (E3); 

[...] Essas conversas abertas sempre vejo como boas (E3); 

[...] Acho que foi coletivo (E4); 

[...] Não vi problema na forma que foi apresentado, porque foi algo 

interessante (E4); 

[...] foi colocado ali com todos os líderes, meio que coletivo (E5); 

[...] Quando a empresa apresenta um negócio massa desses onde a gente 

pode opinar, acho muito massa (E5); 

[...] Foi conversado com os líderes (E6). 

 

Rogers (2003) indica que o indivíduo pode estar sujeito à três formas de decisão pela 

inovação: opcional, coletiva ou autoritária. Além disso, o autor também aponta que quanto 

menos indivíduos participarem do processo decisório, mais rápida será a taxa de adoção. Tal 

fato também é corroborado por Perez (2006). 

Os relatos apresentados indicam que a decisão coletiva com os líderes dos grupos teve 

um impacto positivo nos indivíduos. 

 

A Categoria C4: Natureza dos Canais de Comunicação foi formada a partir da 

Unidade de Significado US08: Comunicação da Inovação. 

A natureza dos canais de comunicação é definida na teoria como um dos fatores 

internos que influenciam a adoção de uma inovação (ROGERS, 2003; PEREZ, 2006). Esta 

Categoria agrupa os relatos que mapeiam como a natureza dos canais de comunicação afetam 

a adoção da gamificação, conforme trechos abaixo: 

 

[...] foram chamados todos os líderes e foi colocado todos os aspectos da 

gamificação (E1); 

[...] sempre conversar frente à frente é muito mais é muito mais benéfico 

(E1); 

[...] Teve uma conversa mais próxima (E2); 

[...] reunião geral assim, mas não foi enviado e-mail nem nada em massa... 

(E2); 

[...] Eu acho que estimula mais, se fosse uma coisa só por e-mail ia ser isso e 

pronto assim... (E2); 
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[...] Em massa não ia estimular a gente a adotar (E2); 

[...] foi feita uma conversa em um grupo menor, primeiro para os líderes 

(E3); 

[...] É bom ter as duas formas, o escrito e a apresentação formal (E4); 

[...] Foi passado e todo mundo conseguiu receber a mensagem (E5); 

[...] A comunicação foi feita numa reunião com todos os líderes de equipe 

(E6); 

[...] Eu achei melhor assim, achei que foi uma boa estratégia (E6). 

. 

Rogers (2003) apresenta que um canal de comunicação é definido pela maneira que 

uma mensagem sobre uma inovação é compartilhada o que é corroborado por Katz (2004), 

onde os dois principais canais de comunicação definidos são: (i) interpessoais: indicados 

como mais eficazes para persuasão; e mídia em massa: mais relacionadas com a divulgação 

da existência de inovações. 

De acordo com os trechos apresentados, pode-se inferir que a comunicação 

interpessoal também estimulou adoção, conforme sugere a teoria. 

 

A Categoria C5: Natureza do Sistema Social foi formada pelas seguintes Unidades 

de Significado: 

 US09: Colaboração na Organização; 

 US10: Comunicação na Organização.  

 

A natureza do sistema social é apresentada por Rogers (2003) e Perez et al. (2017) 

como um dos fatores internos que influenciam a adoção de uma inovação. Estão agrupados 

nesta Categoria os trechos das entrevistas que indicam como a colaboração e a comunicação 

dentro da organização afetou a adoção da gamificação. Esses trechos são apresentados abaixo: 

 

[...] é uma coisa bem próxima, acho que isso facilita bastante (E1); 

[...] se por acaso precisar conversar com algum diretor por exemplo eles tão 

acessíveis (E2); 

[...] Eu acho que sim, porque, a gente o jeito da empresa meio que 

influência, o pessoal se ajuda (E3); 

[...] Na hora de colocar a gamificação foi meio que natural, a galera é muito 

enturmada (E3); 

[...] Se fosse algo mais sério, mais frio... Sei lá, atrapalharia eu acho (E3); 

[...] espirito de colaboração da empresa, todo mundo é amigo, se ajuda (E4); 
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[...] A comunicação fácil facilitou a implantação da inovação, com certeza 

(E4); 

[...] Aqui a gente é sempre muito aberto e disponível (E5); 

[...] Isso é bom, porque se você tem alguma dúvida sobre você consegue ter 

resposta ali na hora (E5); 

[...] Ninguém se isola, todo mundo conversa (E6). 

 

Rogers (2003) define que a natureza do sistema social está relacionada as diretrizes 

internas, identificação de lideranças, rede interna de comunicação para determinar o sucesso 

da adoção/difusão de uma inovação.  

Os trechos apresentados indicam que o sistema social da organização gerou um efeito 

positivo no processo de adoção da inovação. 

 

A Categoria C6: Atuação do Agente de Mudança foi formada a partir da Unidade de 

Significado US11: Atuação do Agente de Mudança. 

Rogers (2003) e Perez et al. (2017) defendem que a atuação do agente de mudança 

como um dos fatores internos que influenciam a adoção de uma inovação. Nesta Categoria 

foram condensados os trechos das entrevistas, apresentados abaixo, que indicam como a 

atuação do agente de mudança afetou a adoção da gamificação: 

 

[...] Eu acho que sim, foi fundamental (E1); 

[...] se tá falando que é uma coisa boa, então deve ser uma coisa boa (E1); 

[...] É estimular o time a sempre buscar o melhor caminho (E2); 

[...] Acho que o agente de mudanças foi importante (E2); 

[...] Eu acho que aconteceu muito bem, tipo a gente não ficou solto, a gente 

foi auxiliado bastante (E3); 

[...] tinha alguém lá pra toda hora tá em cima, ajudando, tirando dúvidas 

(E3); 

[...] Acho que foi muito importante, tipo, se não tivesse isso ai, ia dar BO 

(E3); 

[...] É muito importante ter alguém que sabe todo o processo, como que está 

e pra onde vai, para explicar como é que funciona e quando a gente tem 

dúvida ele tá ali junto (E4); 

[...] Se não tiver, já era, dá problema (E4); 

[...] é importante mas eu boto fé que muito importante (E5); 

[...] passou na reunião, gerou credibilidade e depois o acompanhamento 

também (E5); 

[...] A atuação do agente de mudança é muito importante (E6). 
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A atuação do agente de mudança é apontada como de grande importância para a 

adoção de uma inovação, pois pode gerar segurança aos adotantes (ROGERS, 2003). 

Pelo relato dos entrevistados é possível inferir que a atuação do agente de mudanças 

influenciou de forma positiva o processo de adoção da gamificação. 

 

A Categoria C7: O Processo Participativo foi formada a partir da Unidade de 

Significado US12: Processo Participativo. 

Perez (2006) identificou o processo participativo como um dos um dos fatores internos 

que influenciam a adoção de uma inovação. Foram agrupados nesta Categoria os relatos dos 

entrevistados que denotam como o processo participativo afetou a adoção da gamificação. 

Estes trechos estão dispostos abaixo: 

 

[...] Eu acho que contribuiu, tipo... Muito fortemente inclusive, por 

credibilidade (E1); 

[...] é do tipo “Maria vai com as outras” (E1); 

[...] se eles tão aceitando então é porque é uma coisa boa (E1); 

[...] Todo mundo tá interligado, todo mundo contribui para gente atingir 

nosso objetivo (E2); 

[...] Afeta positivamente, se você tem uma dúvida e a outra pessoa do outro 

setor pode te ajudar, tem resposta para as suas dúvidas... (E2); 

[...] até feedback foi coletado também para melhorar (E3); 

[...] Porque todo mundo tá ali, todo mundo tem um ponto de vista e podia... 

Falar... Tá errado aqui... Tá errado ali... (E3); 

[...] é mais fácil de explicar e o pessoal poderia até levantar questionamentos 

(E4); 

[...] Passa um certo tipo de confiança sabe? Foi bom (E4); 

[...] Tendo a galera toda junto você vai deixar de lado, não tem porque (E5). 

 

O processo participativo foi apresentado por Perez (2006) como um fator interno que 

indica que a participação de vários atores de diversas áreas da organização contribui para o 

processo de adoção/difusão de uma inovação. 

Observando os relatos dos entrevistados percebe-se que o processo participativo 

trouxe credibilidade e segurança durante a adoção. 

 

A Categoria C8: O Preparo do Ambiente para Mudança foi formada a partir da 

Unidade de Significado US13: Preparo do Ambiente para Mudança. 
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O preparo do ambiente para mudança foi apontado por Perez (2006) e Perez et al. 

(2017) como um dos um dos fatores internos que influenciam a adoção de uma inovação. Os 

relatos relacionados a forma com que o preparo do ambiente para mudança afetou a adoção da 

gamificação estão condensados nesta Categoria e apresentados abaixo: 

 

[...] Eu acho que em alguns fatores contribuiu sim (E1); 

[...] a preparação serviu para exatamente saber como funciona todas as 

regras. E isso foi bom (E2); 

[...] só teve a explicação mesmo, uma planilha explicando os pontos, as 

recompensas (E3); 

[...] Se tivesse algo mais detalhado, a gente teria mais uma noção do que que 

tava pra vir (E3); 

[...] Foi apresentado para os líderes ali e depois compartilhado um 

documento explicando detalhado (E4); 

[...] Eu boto fé que isso ai podia ter sido mais explorado sabe. Mais 

divulgado (E5); 

[...] Foi passado um documento para gente ler antes da implantação. Só isso 

(E6); 

[...] Se tivesse sido diferente teria sido melhor, com um treinamento (E6). 

 

Perez (2006) e Perez et al. (2017) indicam o preparo do ambiente para mudança como 

um fator interno da organização definido como a gestão das mudanças que serão realizadas 

pela inovação e atividades de preparação para receber estas mudanças. 

Os entrevistados tiveram opiniões divergentes em seus relatos, porém pôde-se 

verificar em boa parte de suas falas, a importância deste fator interno no processo de adoção 

da gamificação. 

 

A Categoria C9: A Estrutura Organizacional foi formada a partir da Unidade de 

Significado US14: Estrutura Organizacional.  

 Vasconcellos e Hemsley (2002) tratam a estrutura organizacional como um fator 

interno que pode influenciar no processo de adoção/difusão de uma inovação, característica 

também apontada por Zilber et al. (2008). Esta Categoria agrupa os relatos, apresentados 

abaixo, das entrevistas que indicam como a estrutura organizacional afetou o processo de 

adoção: 

 

[...] a tomada de decisão ela acontece em níveis sim, geralmente de 

escalonamento, a decisão ela pode ser tomada pelo time (E1); 
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[...] Torna o processo mais aceitável, naturalmente (E1); 

[...] Se você tiver algum problema ou qualquer coisa que você precisar falar 

com um diretor eles tão sempre ali disponíveis para te atender (E2); 

[...] Isso influenciou o processo porque Você pode conversar com a diretoria 

sobre qualquer assunto que vai auxiliar você em qualquer coisa (E2); 

[...] Contribui bastante eu acho, às vezes tem que, um diretor tem que dar a 

aprovação de alguma coisa, a gente já pode falar direto com ele (E3); 

[...] posso conversar com qualquer pessoa e isto é muito importante facilita a 

comunicação (E4); 

[...] Posso chegar direto em um Diretor para falar ao invés de utilizar pontes, 

até para saber se a informação vai chegar do jeito que eu falei (E4); 

[...] Contribui pelo fato de não ser burocrático você consegue ter acesso a 

informação mais rápido (E5); 

[...] Você tá com alguma dúvida, você vai chegar e... Sabe pra quem 

perguntar e tem acesso a quem perguntar (E5); 

[...] Eu acredito que isso contribui para o processo (E6); 

[...] quando eu tenho dúvidas eu não preciso perguntar para alguém, que 

pergunta pra alguém, que pergunta pra alguém (E6). 

 

Organizações estruturadas tradicionalmente são apontadas por Silva et al. (2011) como 

aquelas que encontram maior dificuldade na implantação de mudanças, o que é confirmado 

Vasconcellos e Hemsley (2002) quando afirmam que quanto maior a comunicação vertical em 

uma estrutura organizacional, mas inflexível é o ambiente para essas mudanças. 

Pôde-se detectar pelos relatos dos entrevistados, alguns indícios de que a estrutura 

organizacional da empresa estudada afetou positivamente a adoção da gamificação. 

As Categorias identificadas foram então relacionadas aos objetivos específicos da 

pesquisa, conforme apresentado no Quadro 17. 
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Quadro 17 - Objetivos Específicos e Categorias 

Objetivo Específico Categoria 

1. Identificar os fatores internos da organização determinantes 

para a adoção/difusão da inovação; 

2. Avaliar como os diferentes fatores internos da organização 

são percebidos pelos desenvolvedores de software. 

C3: A Decisão pela Inovação; 

C4: Natureza dos Canais de Comunicação; 

C5: Natureza do Sistema Social; 

C6: Atuação do Agente de Mudança; 

C7: O Processo Participativo; 

C8: O Preparo do Ambiente para Mudança; 

C9: A Estrutura Organizacional. 

3. Verificar como as equipes de desenvolvimento de software 

percebem a gamificação como inovação. 

C1: Motivação e Benefícios Obtidos com a 

Inovação. 

4. Identificar alguns resultados obtidos pela adoção da 

gamificação no desenvolvimento de software. 
C2: Foco na Produtividade. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

As Categorias C3, C4, C5, C6, C7, C8 e C9 estão a relacionadas aos sete fatores 

internos objetos de estudo deste trabalho, conforme apresentado no Quadro 13. As Categorias 

C1 e C2 foram criadas a partir do mapeamento das características da gamificação que foram 

percebidas pelos entrevistados. 

 

5.2.4 Análise dos Valores Atribuídos aos Fatores Internos 

 

De acordo com o referencial teórico utilizado foram detectados sete fatores internos de 

uma organização que podem influenciar o processo de adoção de uma inovação. Estes fatores 

estão apresentados no Quadro 13. Desta forma, foi incluída no roteiro de entrevistas a questão 

16 que aborda a ocorrência e importância de cada um dos sete fatores internos. O Quadro 18 

apresenta os resultados obtidos com esta questão. 
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Quadro 18 - Ocorrência e importância dos fatores internos 

Atributo (Fator) Ocorreu? (S/N) 
Importância Atribuída 

(Baixa, Média, Alta) 

Tipo de Decisão pela Inovação 
Sim: 100,00% 

Não: 0,00% 

B: 0,00% 

M: 0,00% 

A: 100,00% 

Natureza dos Canais de Comunicação 
Sim: 100,00% 

Não: 0,00% 

B: 0,00% 

M: 16,67% 

A: 83,33% 

Natureza do Sistema Social 
Sim: 100,00% 

Não: 0,00% 

B: 16,67% 

M: 33,33% 

A: 50,00% 

Atuação do Agente de Mudança 
Sim: 100,00% 

Não: 0,00% 

B: 0,00% 

M: 50,00% 

A: 50,00% 

Processo Participativo 
Sim: 100,00% 

Não: 0,00% 

B: 0,00% 

M: 50,00% 

A: 50,00% 

Preparo do Ambiente para Mudança 
Sim: 100,00% 

Não: 0,00% 

B: 0,00% 

M: 0,00% 

A: 100,00% 

Estrutura Organizacional 
Sim: 100,00% 

Não: 0,00% 

B: 0,00% 

M: 83,33% 

A: 16,67% 

Outro (Qual?) 
Sim: 0,00% 

Não: 100,00% 

 

N/A 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Os seis entrevistados sinalizaram a ocorrência dos sete fatores internos. Analisando a 

importância atribuída pelos entrevistados a cada fator interno, percebeu-se que todos os 

fatores foram considerados relevantes para o processo de adoção, de forma que as respostas se 

situou em sua grande maioria entre importância Média ou Alta. 

Analisando os relatos da Categoria C6: Atuação do Agente de Mudança, pôde-se 

observar alguma divergência entre os entrevistados, porém todos os seis atribuíram alta 

importância para este fator. Como existem dois gerentes de projetos e cada um destes atua 

com três times, uma explicação factível seria que a atuação destes gerentes não foi 

equivalente, o que pode ter causado a divergência nas falas das entrevistas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa foi realizada com o intuito de responder a seguinte questão: Os fatores 

internos de uma organização influenciam a adoção da gamificação como ferramenta 

inovadora no desenvolvimento de softwares? Na busca da resposta, além de se elaborar um 

referencial teórico que embasou o trabalho, foi feito um estudo de caso na fábrica de software 

EITS, na qual foram realizadas seis entrevistas com líderes de times de produção que 

participaram do processo de adoção da gamificação como inovação, no ambiente de 

desenvolvimento de softwares. 

Para atingir o primeiro e o segundo objetivos específicos, definidos como: 1) 

Identificar os fatores internos da organização determinantes para a adoção/difusão da 

inovação; e 2) Avaliar como os diferentes fatores internos da organização são percebidos 

pelos desenvolvedores de software; foram mapeadas questões no roteiro de pesquisa para 

cada um dos sete fatores internos propostos por Rogers (2003), Perez (2006), Vasconcellos e 

Hemsley (2002) e Zilber et al. (2008). 

As categorias C3: A Decisão pela Inovação; C4: Natureza dos Canais de 

Comunicação; C5: Natureza do Sistema Social; C6: Atuação do Agente de Mudança; C7: O 

Processo Participativo; C8: O Preparo do Ambiente para Mudança; e C9: A Estrutura 

Organizacional; agruparam os relatos dos entrevistados sobre estes fatores, gerando indícios 

de sua influência no processo de adoção da gamificação, em que os indivíduos foram 

enfáticos em apontar sua relevância. Os entrevistados divergiram em seus relatos sobre a 

Categoria C6: Atuação do Agente de Mudança, porém, suas falas evidenciaram a importância 

deste fator interno. Aparentemente esta divergência foi gerada pelo fato de existirem dois 

gerentes de projetos, um para cada três times, e a atuação destes gerentes como agentes de 

mudança não foi equivalente. 

O terceiro objetivo específico, definido como: 3) Verificar como as equipes de 

desenvolvimento de software percebem a gamificação como inovação; foi atingido pela 

criação da Categoria C1: Motivação e Benefícios Obtidos com a Inovação; na qual foram 

agrupados os relatos dos entrevistados que evidenciaram características da gamificação que 

são propostas pela teoria, como a motivação no trecho em que E1 relata “você é destaque em 

cima de outros times não é, acho que isso é um fator motivacional” e também no trecho em 

que E2 relata “A gente está sempre buscando atingir o objetivo final que é essa inovação. 

Gera mais foco também”, além dos benefícios obtidos, em que os entrevistados apontaram a 
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possibilidade de remuneração atrelada a gamificação como no relato de E5 “Todo mundo 

gosta de bonificação; essa é a real, todo ser humano gosta de ser bonificado”. 

O quarto objetivo específico: 4. Identificar alguns resultados obtidos pela adoção da 

gamificação no desenvolvimento de software; foi atingido com a criação da Categoria C2: 

Foco na Produtividade; esta Categoria condensou os trechos das entrevistas em que foram 

apontados aumento da qualidade, como no trecho em que E1 enfatiza “Você tá mais seguro, 

quer dizer que se eu estou pontuando na gamificação quer dizer que meu trabalho tá sendo 

feito com qualidade” e também E6 diz “Mas sim a quantidade de código certo que você faz. 

Qualidade”. Também foi detectado aumento na produtividade conforme relata E2 “Sim 

contribuiu para melhorar o desempenho”. As demais características que a teoria sobre a 

gamificação evidencia não foram fortemente detectadas. 

Acredita-se que o trabalho conseguiu responder seu problema de pesquisa pelo fato de 

terem sido encontrados evidências de que os fatores internos da organização geraram 

influência na adoção da inovação em questão, ou seja, a gamificação. Além disto, foi possível 

detectar algumas características da gamificação propostas pela teoria. 

A importância dos fatores internos no processos de adoção, foi uma descoberta 

relevante desta pesquisa, de forma que ficou evidenciado pelos relatos dos entrevistados que 

os fatores internos influenciam na percepção e motivação que se tem de uma inovação. Uma 

outra descoberta relevante foram os efeitos de motivação e interesse em recompensas que são 

citados pela literatura como características da gamificação. 

A pesquisa apresentou algumas limitações, dentre as quais destacam-se o fato de ser 

um estudo em uma única empresa e também pela quantidade de participantes nas entrevistas. 

Contudo, os resultados obtidos corroboraram com um número restrito de autores que se 

dedicaram em avaliar os fatores internos, em alternativa aos fatores percebidos na própria 

inovação, que tem merecido um número maior de estudos. 

Dessa forma, vislumbra-se que esta pesquisa não seja só de interesse acadêmico, mas 

também de organizações inovadoras que busquem minimizar os impactos da mudança que 

uma inovação traz, utilizando-se dos fatores internos para favorecerem a adoção. Da mesma 

maneira, organizações que busquem a utilização da gamificação poderão interessar-se por esta 

pesquisa pois terão acesso a alguns nuances da implantação desta ferramenta. 

Para trabalhos futuros, sugere-se verificar a influência dos fatores internos em 

organizações que planejaram e realizaram a implantação de uma inovação de forma orientada 

aos fatores apontados pela teoria. Uma segunda sugestão é a utilização de outras técnicas de 

análise qualitativa, como o grupo de foco ou técnica Delphi. 
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APÊNDICE I – MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

Problema de Pesquisa: Os fatores internos de uma organização influenciam a adoção da gamificação como ferramenta inovadora no 

desenvolvimento de softwares? 

Objetivos da Pesquisa 

Fundamentação Teórica Pontos de Investigação 

Técnicas de 

Coleta dos 

Dados 

Técnicas de 

Análise dos 

Dados 
Geral Específicos 

Verificar os 

fatores internos 

de uma 

organização que 

influenciam a 

adoção da 

gamificação 

como ferramenta 

inovadora no 

desenvolvimento 

de softwares. 

Identificar os 

fatores internos da 

organização 

determinantes para 

a adoção/difusão 

da inovação. 

Rogers (1983; 1995; 2003); 

Moore e Benbasat (1991); 

Vasconcellos e Hemsley (2002); 

Perez (2006); Zilber et al. (2008); 

Silva et al. (2011). 

A) Identificar Fatores Internos. 

 Em sua opinião, quais as principais características ou 

atributos da inovação (gamificação) que mais 

contribuíram para a sua adoção? 

Entrevista 

qualitativa 

com roteiro 

estruturado. 

Análise de 

Conteúdo 

conforme 

Bardin 

(2010). 

Avaliar como os 

diferentes fatores 

internos da 

organização são 

percebidos pelos 

desenvolvedores 

de software. 

Rogers (1983; 1995; 2003); 

Moore e Benbasat (1991); 

Vasconcellos e Hemsley (2002); 

Perez (2006); Liu et al. (2009); 

Peshin et al. (2009). 

B) Avaliar Fatores Internos 

 Como ocorreu o processo de Decisão pela Inovação 

(opcional, coletivo ou autoritário)? 

 As informações sobre a inovação foram repassadas de 

que forma (interpessoal ou em massa)? Esta forma 

influenciou o processo de adoção? Como? 

 As lideranças, as diretrizes e a rede de comunicação 

internas afetaram o processo de comunicação? De que 

forma? 

 Como você vê a atuação do agente de mudança (team 

leader) na adoção da inovação? 

 Ocorreu a participação de membros de outras áreas no 

processo de adoção? Como isto contribuiu para o 

processo? 
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 Foi feita uma preparação prévia para a adoção da 

inovação? Como isto contribuiu para o processo? 

 Como são os níveis de hierarquia da organização? Isto 

contribuiu para o processo? 

Verificar como as 

equipes de 

desenvolvimento 

de software 

percebem a 

gamificação como 

inovação. 

Schumpeter (1939; 1982); Rogers 

(1983; 1995; 2003); Tushman e 

Nadler (1977); Urabe (1988); 

Afuah (1998); Davenport (1993); 

Knox (2002); Drucker (2004); 

Manual de OSLO (2005); 

Syverson (2011); Basker (2015). 

C) Percepção da Gamificação 

 Você percebe vantagens na utilização desta nova 

ferramenta (gamificação)? Quais? 

 Em relação ao processo anterior, esta nova ferramenta 

(gamificação) trouxe novidades? 

Identificar alguns 

resultados obtidos 

pela adoção da 

gamificação no 

desenvolvimento 

de software. 

Terril (2008); Deterding (2011); 

Ark (2012); Fardo (2013); Orosco 

(2014); Btigham (2015); Gatautis 

et al. (2016); Klasen (2016);  

D) Resultados Obtidos 

 De maneira geral, o uso desta inovação tem contribuído 

para a melhora em seu desempenho? Como? 

 Você percebeu alguma diferença na motivação do seu 

time com o uso desta inovação? Qual? 

 Você percebeu alguma diferença no entrosamento do 

seu time com o uso desta inovação? Qual? 

 Os sentimentos do seu time em relação a organização 

mudaram com o uso desta inovação? O que mudou? 
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APÊNDICE II – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Dissertação de mestrado: Fatores Organizacionais Internos que Favorecem a Adoção de 

Gamificação no Desenvolvimento de Software: Um Estudo de Caso 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA 

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas 

 

Mestrando: Fabiano Damin 

Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez 

 

Objetivo da Pesquisa: 

O objetivo geral é verificar se os fatores internos de uma organização influenciam a adoção da 

gamificação como ferramenta inovadora no desenvolvimento de softwares. 

 

Problema de Pesquisa: 

Identificar a partir do ponto de vista dos líderes de times de produção a influência que os 

fatores internos de uma organização exercem sobre a adoção da ferramenta de gamificação no 

processo de desenvolvimento de softwares. 

 

Pergunta de Pesquisa: 

Os fatores internos de uma organização influenciam a adoção da gamificação como 

ferramenta inovadora no desenvolvimento de softwares? 

 

Técnica de Coleta de Dados: 

Entrevista estruturada realizada individualmente em ambiente privativo. 

A entrevista é composta de 16 perguntas abertas e deve levar em torno de 45 a 60 minutos. 

 

I. CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 

 

1. Nome (iniciais): 

2. Cargo: 

3. Formação Profissional: 

4. Formação Acadêmica: 
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5. Tempo na Organização: 

6. Time em que atua: 

 

II. PERGUNTAS 

 

1. Em sua opinião, quais as principais características ou atributos da inovação 

(gamificação) que mais influenciaram para a sua adoção? 

 

2. Como ocorreu o processo de Decisão pela Inovação (opcional, coletivo ou 

autoritário)? 

 

3. As informações sobre a inovação foram repassadas de que forma (interpessoal ou em 

massa)? Esta forma influenciou o processo de adoção? Como? 

 

4. As lideranças, as diretrizes e a rede de comunicação internas afetaram o processo de 

comunicação? De que forma? 

 

5. Como você vê a atuação do agente de mudança (team leader) na adoção da inovação? 

 

6. Ocorreu a participação de membros de outras áreas no processo de adoção? Como isto 

contribuiu para o processo? 

 

7. Foi feita uma preparação prévia para a adoção da inovação? Como isto contribuiu para 

o processo? 

 

8. Como são os níveis de hierarquia da organização? Isto contribuiu para o processo? 

 

9. Você percebe vantagens na utilização desta nova ferramenta (gamificação)? 

 

10. Em relação ao processo anterior, esta nova ferramenta (gamificação) trouxe 

novidades? Quais? 

 

11. De maneira geral, o uso desta inovação tem contribuído para a melhora em seu 

desempenho? Como? 

 

12. Você percebeu alguma diferença na motivação do seu time com o uso desta inovação? 

Qual? 
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13. Você percebeu alguma diferença no entrosamento do seu time com o uso desta 

inovação? Qual? 

 

14. Os sentimentos do seu time em relação a organização mudaram com o uso desta 

inovação? O que mudou? 

 

15. Você gostaria de acrescentar algo ao contexto da pesquisa? 

 

16. Com relação aos aspectos a seguir, atribua a importância a cada um deles (B – Baixa, 

M – Média, A – Alta): 

 

Atributo (Fator) Descrição 
Ocorreu? 

(S/N) 

Importância 

Atribuída 

(Baixa, Média, Alta) 

Tipo de Decisão pela 

Inovação 

Forma de decisão pela inovação: 

opcional, coletiva ou autoritária. 
  

Natureza dos Canais de 

Comunicação 

Formas de comunicação utilizadas ao 

longo do processo de adoção/difusão. 
  

Natureza do Sistema 

Social 

Diretrizes internas, identificação de 

lideranças e rede interna de 

comunicação da organização. 

  

Atuação do Agente de 

Mudança 

Importância de como o agente de 

mudança atuou para a adoção/difusão 

da inovação. 

  

Processo Participativo 

Participação de vários atores de 

diversas áreas da organização no 

processo de adoção/difusão da 

inovação 

  

Preparo do Ambiente 

para Mudança 

Gestão das mudanças que foram 

realizadas pela inovação e atividades 

de preparação do ambiente interno 

para recebê-las. 

  

Estrutura Organizacional 
Forma como ocorre a relação entre os 

níveis hierárquicos da organização. 
  

Outro (Qual?)    
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APÊNDICE III – QUADRO DE UNIDADES DE REGISTRO 

 

Pergunta E1 E2 E3 E4 E5 E6 

1. Em sua opinião, 

quais as principais 

características ou 

atributos da inovação 

(gamificação) que 

mais influenciaram 

para a sua adoção? 

 a própria motivação 

de usar a ferramenta; 

 você é destaque em 

cima de outros times 

né, acho que isso é 

um fator 

motivacional; 

 amarração a um 

benefício que você vai 

ganhar; 

 eu acredito que 

como ele tá amarrado 

a critérios de 

qualidade também; 

 Você tá mais 

seguro, quer dizer que 

se eu estou pontuando 

na gamificação quer 

dizer que meu 

trabalho tá sendo feito 

com qualidade; 

 o que eu faço está 

tendo um resultado 

legal. 

 Eu acredito que o 

que mais contribuiu 

para adoção dessa 

inovação, foi a 

competitividade entre 

os times; 

 A gente tem o 

objetivo de ser o 

melhor; 

 a gente é mais 

produtivo e acaba 

gerando novos 

desafios para o time; 

 Uma das 

características da 

inovação foi gerar 

essa competição; 

 A gente tá 

constantemente 

focado na pontuação 

que vai ganhar no 

final. 

 Contribuiu para 

realizar o processo 

certo; 

 Mais atenção com 

certeza, alguns 

detalhes como sei lá, 

checklists que a gente 

deixava de lado...; 

 atenção para coisas 

que a gente dava 

pouca importância; 

 como algo que tem 

que fazer porque gera 

qualidade; 

 a gente vai ter uma 

recompensa no final 

por causa da 

gamificação. 

 é uma forma de 

você, como se tivesse 

jogando, então você 

quer pontuar; 

 tem aquela coisa de 

rivalidade, você quer 

competir com os 

outros; 

 ninguém queria 

comitar o negócio 

com o teste quebrado 

porque você iria 

perder ponto; 

 se você quebrou o 

teste você não quer 

deixar que ninguém 

arrume porque você 

não quer perder teus 

pontos; 

 você tá no ambiente 

de trabalho e se anima 

um pouco para 

competir um com o 

outro, porque você 

quer ver  teus pontos a 

mais que os outros. 

 

 

 

 Achei massa a 

questão de ser uma 

recompensa a mais; 

 Se você fizer você 

vai ganhar um bônus, 

uma bonificação...; 

 Todo mundo gosta 

de bonificação, essa é 

a real, todo ser 

humano gosta de ser 

bonificado; 

 você fazer um 

curso e você ganhar 

bonificação por 

isso...; 

 Você tá aprendendo 

coisa nova e 

recebendo por 

aprender; 

 A ideia é massa de 

sempre manter o 

negócio estável. 

 Foi a questão da 

remuneração mesmo 

financeira que ela 

fornece...; 

 também avaliar 

como eu estou 

produzindo... digo 

atualmente, auto 

avaliação; 

 A gente se sente 

motivado; 

 Você pontuar 

motiva a fazer direito 

as coisas e não errar; 

 É bacana ver os 

pontos em relação aos 

outros times também. 
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2. Como ocorreu o 

processo de Decisão 

pela Inovação 

(opcional, coletivo ou 

autoritário)? 

 foi uma decisão de 

liderança né, 

estratégica, com os 

líderes dos times; 

 Foi uma ideia, mas 

foi discutido e foi 

colocada em pauta de 

reunião de estratégia; 

 Foi coletivo; 

 Eu participei de 

reuniões, assim, que 

ninguém disse contra; 

 Eu acho que não foi 

imposto; 

 Essa colaboração 

coletiva é muito 

massa. 

 não foi algo 

imposto...; 

 Foi sugerido e a 

gente adotou 

espontaneamente, de 

forma coletiva...; 

 A empresa não 

obriga você a fazer 

uma coisa ou outra 

assim, ela sugere; 

 você pega e adota 

se você acha que vai 

agregar algum valor 

né; 

 É muito legal ter 

essa possibilidade de 

opinar e participar das 

decisões. 

 Acho que foi um 

coletivo autoritário; 

 eu acho que ser 

assim não atrapalhou. 

Foi bom assim; 

 gente tem que usar 

e o que que a gente 

vai fazer para dar 

certo usar; 

 Essas conversas 

abertas sempre vejo 

como boas. 

 Acho que foi 

coletivo; 

 foi reunido e 

colocado como vai 

rodar; 

 Não vi problema na 

forma que foi 

apresentado, porque 

foi algo interessante. 

 Não foi assim, “Ah 

eu quero fazer”; 

 foi colocado ali 

com todos os líderes, 

meio que coletivo; 

 Quando a empresa 

apresenta um negócio 

massa desses onde a 

gente pode opinar, 

acho muito massa. 

 Foi conversado 

com os líderes; 

 tendo como base 

que era beta; 

 se não desse certo 

iria voltar como 

estava antes, sem 

gamificação. 

3. As informações 

sobre a inovação 

foram repassadas de 

que forma 

(interpessoal ou em 

massa)? Esta forma 

influenciou o 

processo de adoção? 

Como? 

 foram chamados 

todos os líderes e foi 

colocado todos os 

aspectos da 

gamificação; 

 acredito que afetou 

o processo; 

 sempre conversar 

frente à frente é muito 

mais é muito mais 

benéfico; 

 mandar um e-mail, 

a interpretação é 

diferente. 

 Teve uma conversa 

mais próxima; 

 reunião geral assim, 

mas não foi enviado 

e-mail nem nada em 

massa...; 

 Eu acho que 

estimula mais, se 

fosse uma coisa só 

por e-mail ia ser isso e 

pronto assim...; 

 Em massa não ia 

estimular a gente a 

adotar. 

 foi feita uma 

conversa em um 

grupo menor, 

primeiro para os 

líderes; 

 foi repassado para a 

outra galera também; 

 Foi bom isso 

porque explicou 

certinho ponto a 

ponto; 

 até feedback foi 

coletado também para 

melhorar. 

 Foi uma conversa 

apresentada para toda 

equipe; 

 Teve um e-mail 

também de uma forma 

formalizada; 

 é mais fácil de 

explicar e o pessoal 

poderia até levantar 

questionamentos; 

 Sim, com certeza 

ser assim influenciou; 

 É bom ter as duas 

formas, o escrito e a 

apresentação formal. 

 Foi apresentada 

para geral; 

 Acho que foi bom 

como foi; 

 Foi passado e todo 

mundo conseguiu 

receber a mensagem; 

 Acho que assim tá 

bom... A galera pode 

opinar. 

 Foi uma conversa 

em grupo; 

 A comunicação foi 

feita numa reunião 

com todos os líderes 

de equipe; 

 foi passado um e-

mail para todos com a 

formalização; 

 Eu achei melhor 

assim, achei que foi 

uma boa estratégia. 
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4. As lideranças, as 

diretrizes e a rede de 

comunicação internas 

afetaram o processo 

de comunicação? De 

que forma? 

 Eu acho que sim... 

é... de forma positiva; 

 porque como não 

tem aquela hierarquia 

bem definida, não tem 

a, “como que vou 

chegar pro diretor e 

falar alguma coisa?”; 

 é uma coisa bem 

próxima, acho que 

isso facilita bastante. 

 se por acaso 

precisar conversar 

com algum diretor por 

exemplo eles tão 

acessíveis; 

 sempre facilita a 

gente ter esse acesso 

livre a direção da 

empresa. 

 Eu acho que sim, 

porque, a gente o jeito 

da empresa meio que 

influência, o pessoal 

se ajuda; 

 Na hora de colocar 

a gamificação foi 

meio que natural, a 

galera é muito 

enturmada; 

 Se fosse algo mais 

sério, mais frio... Sei 

lá, atrapalharia eu 

acho. 

 A comunicação 

fácil facilitou a 

implantação da 

inovação, com 

certeza; 

 espirito de 

colaboração da 

empresa, todo mundo 

é amigo, se ajuda; 

 uma cultura de 

trabalho em equipe. 

 Aqui a gente é 

sempre muito aberto e 

disponível; 

 Isso é bom, porque 

se você tem alguma 

dúvida sobre você 

consegue ter resposta 

ali na hora; 

 a forma de 

comunicação ajudou a 

implantação. 

 Melhor a 

comunicação da 

empresa do jeito que 

tá para a implantação 

da gamificação; 

 Ninguém se isola, 

todo mundo conversa; 

 O que existe na 

empresa contribuiu 

para o processo. 

5. Como você vê a 

atuação do agente de 

mudança (team 

leader) na adoção da 

inovação? 

 Eu acho que sim, 

foi fundamental; 

 na questão das 

pessoas confiarem na 

pessoa; 

 se tá falando que é 

uma coisa boa, então 

deve ser uma coisa 

boa. 

 Sim, acho que um 

dos papéis do gerente 

é esse; 

 É estimular o time a 

sempre buscar o 

melhor caminho; 

 Acho que o agente 

de mudanças foi 

importante. 

 

 Eu acho que 

aconteceu muito bem, 

tipo a gente não ficou 

solto, a gente foi 

auxiliado bastante; 

 Assim, aconteceu e 

aconteceu de uma 

forma boa; 

 tinha alguém lá pra 

toda hora tá em cima, 

ajudando, tirando 

dúvidas; 

 Acho que foi muito 

importante, tipo, se 

não tivesse isso ai, ia 

dar BO; 

 Se não tivesse isso, 

nem sei o que seria. 

 

 É muito importante 

ter alguém que sabe 

todo o processo, como 

que está e pra onde 

vai, para explicar 

como é que funciona 

e quando a gente tem 

dúvida ele tá ali junto; 

 Se não tiver, já era, 

dá problema. 

 é importante mas 

eu boto fé que muito 

importante; 

 tanto que começou 

as vezes a rodar e a 

gente nem tava ligado 

que rolava tal coisa 

assim... Ai a Greicy e 

o GP puxava...; 

 Podia ter sido um 

pouco melhor; 

 Ajudou, ajudou 

bastante. 

 A bandeira foi 

puxada pelos GPs; 

 passou na reunião, 

gerou credibilidade e 

depois o 

acompanhamento 

também; 

 A atuação do 

agente de mudança é 

muito importante. 
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6. Ocorreu a 

participação de 

membros de outras 

áreas no processo de 

adoção? Como isto 

contribuiu para o 

processo? 

 Teve apoio dos 

GPs; 

 Eu acho que 

contribuiu, tipo... 

Muito fortemente 

inclusive, por 

credibilidade; 

 se os GPs estão 

usando e isso impacta 

no gerenciamento 

deve ser uma coisa 

boa; 

 é do tipo “Maria vai 

com as outras”; 

 se eles tão 

aceitando então é 

porque é uma coisa 

boa. 

 Todo mundo tá 

interligado, todo 

mundo contribui para 

gente atingir nosso 

objetivo; 

 Afeta 

positivamente, se 

você tem uma dúvida 

e a outra pessoa do 

outro setor pode te 

ajudar, tem resposta 

para as suas 

dúvidas...; 

 Gera mais 

confiança também. 

 Ali do pessoal do 

desenvolvimento acho 

que todo mundo 

participou, tanto do 

time de apoio, a gente 

ali e tal, os GPs 

também; 

 Porque todo mundo 

tá ali, todo mundo tem 

um ponto de vista e 

podia... Falar... Tá 

errado aqui... Tá 

errado ali...; 

 Toda hora a gente 

falava, não, tá errado 

essa parte aqui, tem 

que colocar um passo 

antes. 

 

 Sim, o pessoal de 

suporte para 

configurar; 

 O fato de não estar 

o pessoal do 

desenvolvimento 

sozinho contribuiu; 

 seria difícil fazer 

sem o pessoal do 

suporte; 

 sem o facilitador 

não daria, seria quase 

impossível; 

 Passa um certo tipo 

de confiança sabe? 

Foi bom. 

 A empresa é um 

coletivo, se tá todo 

mundo participando é 

bom; 

 Pelo menos você 

tem que se esforça 

porque não depende 

só de você; 

 Tendo a galera toda 

junto você vai deixar 

de lado, não tem 

porque. 

 Ocorreu da área de 

apoio da Greicy; 

 Essa atuação foi 

importante; 

 Ela contribuiu 

avisando que tá 

rolando gamificação, 

funciona desse jeito, a 

coleta de dados é por 

aqui e tal; 

 Gera credibilidade 

eu acho. Você 

acreditar pela figura 

da pessoa. 

7. Foi feita uma 

preparação prévia 

para a adoção da 

inovação? Como isto 

contribuiu para o 

processo? 

 Teve essa reunião 

com as lideranças, 

com os líderes; 

 Digamos, uma 

preparação da 

Fábrica...; 

 Eu acho que em 

alguns fatores 

contribuiu sim; 

 Mas acho assim 

que a principal 

dificuldade que 

contribuiria, quantos 

cenários que eu tenho 

que fazer. 

 Sim, foram feitos 

treinamentos; 

 a preparação serviu 

para exatamente saber 

como funciona todas 

as regras. E isso foi 

bom. 

 

 só teve a explicação 

mesmo, uma planilha 

explicando os pontos, 

as recompensas; 

 Se tivesse algo 

mais detalhado, a 

gente teria mais uma 

noção do que que tava 

pra vir; 

 Porque as vezes eu 

tenho a impressão que 

tá meio de lado, 

distante. 

 A explicação, o 

treinamento de como 

iria funcionar; 

 Foi apresentado 

para os líderes ali e 

depois compartilhado 

um documento 

explicando detalhado; 

 Sim. A hora que 

você tem dúvida se 

algo pontua ou não 

pontua eu tenho um 

lugar para mim olhar 

e ver o quanto vou 

ganhar de pontos. 

 Teve um 

treinamento, minha 

primeira experiência 

foi um dia que a gente 

comitou uma parada e 

quebrou um teste, ai 

chegou um e-mail; 

 Eu boto fé que isso 

ai podia ter sido mais 

explorado sabe. Mais 

divulgado; 

 Eu acho que teria 

contribuído para o 

processo. 

 Foi passado um 

documento para gente 

ler antes da 

implantação. Só isso; 

 Se tivesse sido 

diferente teria sido 

melhor, com um 

treinamento. 
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8. Como são os níveis 

de hierarquia da 

organização? Isto 

contribuiu para o 

processo? 

 A escada parece 

que não é um salto 

muito grande; 

 Não é inacessível, 

os níveis não são 

inacessíveis; 

 a tomada de 

decisão ela acontece 

em níveis sim, 

geralmente de 

escalonamento, a 

decisão ela pode ser 

tomada pelo time; 

 Torna o processo 

mais aceitável, 

naturalmente. 

 Se você tiver algum 

problema ou qualquer 

coisa que você 

precisar falar com um 

diretor eles tão 

sempre ali disponíveis 

para te atender; 

 Isso influenciou o 

processo porque Você 

pode conversar com a 

diretoria sobre 

qualquer assunto que 

vai auxiliar você em 

qualquer coisa. 

 Têm os diretores, 

os GPs e a gente, 

teoricamente. Não 

acho que seria difícil 

conversar com 

ninguém ou se 

relacionar; 

 Contribui bastante 

eu acho, porque tipo, 

às vezes tem que, um 

diretor tem que dar a 

aprovação de alguma 

coisa, a gente já pode 

meio que falar direto 

com ele. 

 posso conversar 

com qualquer pessoa 

e isto é muito 

importante facilita a 

comunicação; 

 Posso chegar direto 

em um Diretor para 

falar ao invés de 

utilizar pontes, até 

para saber se a 

informação vai chegar 

do jeito que eu falei; 

 Auxiliou, onde a 

gente podia escrever 

dúvidas direto no 

documento. 

 Não é um negócio 

muito burocrático; 

 Contribui pelo fato 

de não ser burocrático 

você consegue ter 

acesso a informação 

mais rápido; 

 Você tá com 

alguma dúvida, você 

vai chegar e... Sabe 

pra quem perguntar e 

tem acesso a quem 

perguntar. 

 

 bem mais tranquilo 

conversar com as 

pessoas; 

 Eu acredito que 

isso contribui para o 

processo; 

 quando eu tenho 

dúvidas eu não 

preciso perguntar para 

alguém, que pergunta 

pra alguém, que 

pergunta pra alguém; 

 Posso perguntar 

diretamente pro pai da 

coisa. 

9. Você percebe 

vantagens na 

utilização desta nova 

ferramenta 

(gamificação)? 

 

 Muita porque, que 

nem eu falei no 

começo eu acho que a 

galera vai mexer na 

produtividade tá...; 

 É o objetivo, você 

tá mais focado né...; 

 porque você tá 

competindo com você 

mesmo né, para 

aumentar teus número 

e também com os 

outros times né, uma 

competição saudável; 

 Amarra a 

produtividade a 

qualidade do produto; 

 Sim. Por exemplo o 

aumento da 

produtividade do meu 

time; 

 A gente tá sempre 

buscando atingir o 

objetivo final que é 

essa inovação. Gera 

mais foco também. 

 Eu acho que sim. 

Porque a gente vai ter 

mais cuidado ao fazer 

os artefatos; 

 fazer o checklist, tal 

que geralmente ficava 

meio de lado; 

 tá na gamificação, 

vamo fazer certinho. 

 Sim, porque motiva 

ali, você quer pontuar; 

 O jogo gera 

motivação; 

 E você jogar bem 

tem relação com a 

qualidade do seu 

trabalho. 

 Sim. Porque na 

verdade é um jogo de 

fazer o negócio certo; 

 Você joga e tá 

fazendo... 

 Tá aumentando a 

qualidade. 

 Consigo notar que 

tenho mais cuidado ao 

codificar; 

 Eu consigo ver 

como eu to no 

SONAR; 

 Tem um aumento 

de qualidade sim. 
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10. Em relação ao 

processo anterior, esta 

nova ferramenta 

(gamificação) trouxe 

novidades? Quais? 

 

 eu enquanto time, 

eu sei dos meus 

números, tenho acesso 

a esses números, tanto 

números de 

produtividade quanto 

números de qualidade, 

do tipo, eu consigo 

mensurar, evoluir 

sozinho olhando os 

números; 

 se eu produzir 

tantos pontos eu 

produzi mal; 

 O que que eu faço 

para melhorar? Talvez 

implementar mais 

cenários de teste. 

 Sim. A gente fica 

curioso com como vai 

ficar a pontuação no 

final; 

 Motivação do time, 

a produtividade 

também aumenta. 

 Agora sim, não 

posso quebrar a build 

assim...; 

 Tem mais cuidado 

com o que tá fazendo; 

 Tem que ter mais 

qualidade. 

 Trouxe, a questão 

que eu achei mais 

interessante foi a dos 

testes e dos pontos; 

 animou o pessoal a 

prestar mais atenção 

nos testes para 

aumentar a qualidade; 

 levou a um 

interesse maior de 

cuidar desses fatores. 

 Sim, ela ajudou na 

qualidade; 

 se você quebrar um 

teste ou tiver um 

sistema que tá com o 

teste quebrado, ou 

algo do tipo ele não tá 

100%; 

 ninguém quer 

perder ponto. O lance 

de competitividade. 

 

 A gente tem que 

cuidar mais do código 

que a gente faz; 

 A quantidade de 

código não é mais... 

Relevante, digamos 

assim. 

 Mas sim a 

quantidade de código 

certo que você faz. 

Qualidade. 

11. De maneira geral, 

o uso desta inovação 

tem contribuído para a 

melhora em seu 

desempenho? Como? 

 

 Sim, melhorou o 

desempenho; 

 em função de você 

realmente ter acesso 

aos teus números, 

sabe, aos números do 

teu time e ter acesso a 

essa evolução; 

 a medida da 

gamificação vai ser 

uma medida mais 

justa. 

 

 

 Sim contribuiu para 

melhorar o 

desempenho; 

 o time fica mais 

focado, motivado, 

preocupado em 

pontuar; 

 aumenta a 

qualidade e em 

consequência o 

desempenho. 

 o desempenho só é 

aquela parte de ter 

mais cuidado para 

fazer as coisas; 

 Acho que afetou a 

qualidade. 

 Sim. Melhora a 

qualidade; 

 Me sinto muito 

mais motivado; 

 A gente pode 

acompanhar nosso 

desempenho e isso é 

legal, a gente pode 

usar essa auto 

avaliação para ver 

como estamos é bem 

legal; 

 quanto melhor eu 

for, mais eu ganho; 

 dá uma realização 

pessoal também. 

 Sim, porque você tá 

jogando, você quer 

ganhar e ganha quem 

tá fazendo o negócio 

certo. 

 Contribuiu porque, 

pensando pelo time, a 

gente presta mais 

atenção antes de 

comitar; 

 O time é mais 

produtivo; 

 produtividade é 

qualidade e 

quantidade. 
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12. Você percebeu 

alguma diferença na 

motivação do seu time 

com o uso desta 

inovação? Qual? 

 Na verdade ainda 

não; 

 Ela foi implantada 

no meio do semestre, 

enquanto o negócio já 

tava rolando. 

 

 Eu percebi melhora 

no foco das pessoas; 

 Interesse na 

pontuação. 

 Acho que rolou 

uma motivada para 

pontuar. 

 Sim, com certeza, 

porque todo mundo 

quer pontuar...; 

 Então estão mais 

motivados ali e até a 

forma com que vão 

fazer as coisas. 

 Sim, mas a questão 

até do aprendizado; 

 fazer os cursos para 

pontuar, isso ai a 

galera faz bastante; 

 mais na parte da 

bonificação. 

 Acho que talvez a 

ideia de ser 

remunerado pela 

gamificação. 

13. Você percebeu 

alguma diferença no 

entrosamento do seu 

time com o uso desta 

inovação? Qual? 

 Não. Porque já era 

entrosado, acho que 

não tinha muito o que 

entrosar. 

 Sim, o time tem um 

melhor alinhamento 

para fazer a pontuação 

na gamificação. 

 Não, continua a 

mesma coisa, o time 

já era bem entrosado. 

 Acho que o 

entrosamento não 

afetou tanto, 

continuou da forma 

que já estava. 

 Cara, o meu time já 

e bem tipo... 

Entrosado. A gente 

consegue conversar e 

desenrolar de boa, 

então eu não vi 

diferença. 

 Não. O 

entrosamento já 

existia. 

14. Os sentimentos do 

seu time em relação a 

organização mudaram 

com o uso desta 

inovação? O que 

mudou? 

 De minha própria 

percepção sim a 

empresa me remunera 

por desempenho e 

acho isso bom. 

 Sim, porque ela tá 

beneficiando a gente 

conforme nosso 

desempenho ali. 

 Pra mim deu uma 

motivada a mais; 

 Vamos ganhar 

mais. 

 A empresa já tava 

num bom nível e foi 

algo inovador e 

diferente, mas já meio 

que espera isso da 

empresa; 

 estamos meio que 

acostumados a esperar 

novidades todos os 

semestres. 

 tem bastante coisa 

nova e é legal isso, 

sabe tipo... Não é um 

negócio que tá 

paradão no tempo...; 

 Que massa tem um 

negócio diferente. 

 Ficou a mesma 

coisa. A gente já 

espera mudanças 

sempre. 

15. Você gostaria de 

acrescentar algo ao 

contexto da pesquisa? 

 Não, acho que não.  Acredito que não.  Não. Acho que tá 

bom. 

 meu placar, isso em 

tempo real é 

essencial; 

 isto vai motivar 

mais ainda. 

 por agora não, tá 

sossegado. Não 

consigo pensar nada. 

 Ter um 

acompanhamento bem 

mais próximo 

motivaria mais eu 

acho. 
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APÊNDICE IV – QUADRO DE UNIDADES DE SIGNIFICADO 

 

Unidade de Significado Unidade de Registro 

US01 

Motivação e 

Concentração 

E1: a própria motivação de usar a ferramenta; 

E1: você é destaque em cima de outros times né, acho que isso é um fator motivacional; 

E2: Eu acredito que o que mais contribuiu para adoção dessa inovação, foi a competitividade entre os times; 

E2: A gente tem o objetivo de ser o melhor; 

E2: Uma das características da inovação foi gerar essa competição; 

E2: A gente tá constantemente focado na pontuação que vai ganhar no final; 

E4: é uma forma de você, como se tivesse jogando, então você quer pontuar; 

E4: tem aquela coisa de rivalidade, você quer competir com os outros; 

E4: você tá no ambiente de trabalho e se anima um pouco para competir um com o outro, porque você quer ver teus pontos a mais que os outros; 

E6: A gente se sente motivado; 

E6: Você pontuar motiva a fazer direito as coisas e não errar; 

E6: É bacana ver os pontos em relação aos outros times também; 

E1: É o objetivo, você tá mais focado né...; 

E1: porque você tá competindo com você mesmo né, para aumentar teus número e também com os outros times né, uma competição saudável; 

E2: A gente tá sempre buscando atingir o objetivo final que é essa inovação. Gera mais foco também; 

E4: Sim, porque motiva ali, você quer pontuar; 

E4: O jogo gera motivação; 

E1: O que que eu faço para melhorar? Talvez implementar mais cenários de teste; 

E2: Sim. A gente fica curioso com como vai ficar a pontuação no final; 

E2: Motivação do time, a produtividade também aumenta; 

E4: animou o pessoal a prestar mais atenção nos testes para aumentar a qualidade; 

E5: ninguém quer perder ponto. O lance de competitividade; 
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E2: o time fica mais focado, motivado, preocupado em pontuar; 

E4: Me sinto muito mais motivado; 

E4: dá uma realização pessoal também; 

E2: Eu percebi melhora no foco das pessoas. Interesse na pontuação; 

E3: Acho que rolou uma motivada para pontuar; 

E4: Sim, com certeza, porque todo mundo quer pontuar...; 

E4: Então estão mais motivados ali e até a forma com que vão fazer as coisas; 

E5: Sim, mas a questão até do aprendizado; 

E5: fazer os cursos para pontuar, isso ai a galera faz bastante; 

E3: Pra mim deu uma motivada a mais; 

E4: meu placar, isso em tempo real é essencial isto vai motivar mais ainda; 

E6: Ter um acompanhamento bem mais próximo motivaria mais eu acho. 

US02 

Benefício Financeiro 

E1: amarração a um benefício que você vai ganhar 

E3: a gente vai ter uma recompensa no final por causa da gamificação; 

E5: Achei massa a questão de ser uma recompensa a mais; 

E5: Se você fizer você vai ganhar um bônus, uma bonificação...; 

E5: Todo mundo gosta de bonificação, essa é a real, todo ser humano gosta de ser bonificado; 

E5: você fazer um curso e você ganhar bonificação por isso...; 

E5: Você tá aprendendo coisa nova e recebendo por aprender; 

E6: Foi a questão da remuneração mesmo financeira que ela fornece...; 

E4: quanto melhor eu for, mais eu ganho; 

E5: Sim, porque você tá jogando, você quer ganhar e ganha quem tá fazendo o negócio certo; 

E5: mais na parte da bonificação; 

E5: Acho que talvez a ideia de ser remunerado pela gamificação; 

E1: De minha própria percepção sim a empresa me remunera por desempenho e acho isso bom; 

E2: Sim, porque ela tá beneficiando a gente conforme nosso desempenho ali; 
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E3: Vamos ganhar mais. 

US03 

Qualidade do Trabalho 

E1: eu acredito que como ele tá amarrado a critérios de qualidade também; 

E1: Você tá mais seguro, quer dizer que se eu estou pontuando na gamificação quer dizer que meu trabalho tá sendo feito com qualidade; 

E3: Contribuiu para realizar o processo certo; 

E3: Mais atenção com certeza, alguns detalhes como sei lá, checklists que a gente deixava de lado...; 

E3: atenção para coisas que a gente dava pouca importância; 

E3: como algo que tem que fazer porque gera qualidade; 

E4: ninguém queria comitar o negócio com o teste quebrado porque você iria perder ponto; 

E4: se você quebrou o teste você não quer deixar que ninguém arrume porque você não quer perder teus pontos; 

E5: A ideia é massa de sempre manter o negócio estável; 

E1: Amarra a produtividade a qualidade do produto; 

E3: Eu acho que sim. Porque a gente vai ter mais cuidado ao fazer os artefatos; 

E3: fazer o checklist, tal que geralmente ficava meio de lado; 

E3: tá na gamificação, vamo fazer certinho; 

E4: E você jogar bem tem relação com a qualidade do seu trabalho; 

E5: Sim. Porque na verdade é um jogo de fazer o negócio certo; 

E5: Você joga e tá fazendo... Tá aumentando a qualidade; 

E6: Consigo notar que tenho mais cuidado ao codificar; 

E6: Tem um aumento de qualidade sim; 

E1: eu enquanto time, eu sei dos meus números, tenho acesso a esses números, tanto números de produtividade quanto números de qualidade, do 

tipo, eu consigo mensurar, evoluir sozinho olhando os números; 

E3: Agora sim, não posso quebrar a build assim...; 

E3: Tem mais cuidado com o que tá fazendo; 

E3: Tem que ter mais qualidade; 

E4: Trouxe, a questão que eu achei mais interessante foi a dos testes e dos pontos; 
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E4: levou a um interesse maior de cuidar desses fatores; 

E5: Sim, ela ajudou na qualidade; 

E5: se você quebrar um teste ou tiver um sistema que tá com o teste quebrado, ou algo do tipo ele não tá 100%; 

E6: A gente tem que cuidar mais do código que a gente faz; 

E6: A quantidade de código não é mais... Relevante, digamos assim; 

E6: Mas sim a quantidade de código certo que você faz. Qualidade; 

E2: aumenta a qualidade e em consequência o desempenho; 

E3: Acho que afetou a qualidade; 

E4: Sim. Melhora a qualidade; 

E6: Contribuiu porque, pensando pelo time, a gente presta mais atenção antes de comitar; 

E6: produtividade é qualidade e quantidade. 

US04 

Desempenho do 

Trabalho 

E1: o que eu faço está tendo um resultado legal; 

E2: a gente é mais produtivo e acaba gerando novos desafios para o time; 

E6: também avaliar como eu estou produzindo... digo atualmente, auto avaliação; 

E1: Muita porque, que nem eu falei no começo eu acho que a galera vai mexer na produtividade tá...; 

E2: Sim. Por exemplo o aumento da produtividade do meu time; 

E6: Eu consigo ver como eu to no SONAR; 

E1: se eu produzir tantos pontos eu produzi mal; 

E1: Sim, melhorou o desempenho; 

E1: em função de você realmente ter acesso aos teus números, sabe, aos números do teu time e ter acesso a essa evolução; 

E2: Sim contribuiu para melhorar o desempenho; 

E3: o desempenho só é aquela parte de ter mais cuidado para fazer as coisas; 

E4: A gente pode acompanhar nosso desempenho e isso é legal, a gente pode usar essa auto avaliação para ver como estamos é bem legal; 

E6: O time é mais produtivo. 
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US05 

Entrosamento do Time 

E1: Não. Porque já era entrosado, acho que não tinha muito o que entrosar; 

E2: Sim, o time tem um melhor alinhamento para fazer a pontuação na gamificação; 

E3: Não, continua a mesma coisa, o time já era bem entrosado; 

E4: Acho que o entrosamento não afetou tanto, continuou da forma que já estava; 

E5: Cara, o meu time já e bem tipo... Entrosado. A gente consegue conversar e desenrolar de boa, então eu não vi diferença; 

E6: Não. O entrosamento já existia. 

US06 

Sentimentos em Relação 

a Organização 

E4: A empresa já tava num bom nível e foi algo inovador e diferente, mas já meio que espera isso da empresa; 

E4: estamos meio que acostumados a esperar novidades todos os semestres; 

E5: tem bastante coisa nova e é legal isso, sabe tipo... Não é um negócio que tá paradão no tempo...; 

E5: Que massa tem um negócio diferente; 

E6: Ficou a mesma coisa. A gente já espera mudanças sempre. 

US07 

Decisão pela Inovação 

E1: foi uma decisão de liderança né, estratégica, com os líderes dos times; 

E1: Foi uma ideia, mas foi discutido e foi colocada em pauta de reunião de estratégia, né; 

E1: Foi coletivo; 

E1: Eu participei de reuniões, assim, que ninguém disse contra; 

E1: Eu acho que não foi imposto; 

E1: Essa colaboração coletiva é muito massa; 

E2: não foi algo imposto...; 

E2: Foi sugerido e a gente adotou espontaneamente, de forma coletiva...; 

E2: A empresa não obriga você a fazer uma coisa ou outra assim, ela sugere; 

E2: você pega e adota se você acha que vai agregar algum valor né; 

E2: É muito legal ter essa possibilidade de opinar e participar das decisões; 

E3: Acho que foi um coletivo autoritário; 

E3: eu acho que ser assim não atrapalhou. Foi bom assim; 

E3: gente tem que usar e o que que a gente vai fazer para dar certo usar; 

E3: Essas conversas abertas sempre vejo como boas; 
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E4: Acho que foi coletivo; 

E4: foi reunido e colocado como vai rodar; 

E4: Não vi problema na forma que foi apresentado, porque foi algo interessante; 

E5: Não foi assim, “Ah eu quero fazer”; 

E5: foi colocado ali com todos os líderes, meio que coletivo; 

E5: Quando a empresa apresenta um negócio massa desses onde a gente pode opinar, acho muito massa; 

E6: Foi conversado com os líderes; 

E6: tendo como base que era beta; 

E6: se não desse certo iria voltar como estava antes, sem gamificação. 

US08 

Comunicação da 

Inovação 

E1: foram chamados todos os líderes e foi colocado todos os aspectos da gamificação; 

E1: acredito que afetou o processo; 

E1: sempre conversar frente à frente é muito mais é muito mais benéfico; 

E1: mandar um e-mail, a interpretação é diferente; 

E2: Teve uma conversa mais próxima; 

E2: reunião geral assim, mas não foi enviado e-mail nem nada em massa...; 

E2: Eu acho que estimula mais, se fosse uma coisa só por e-mail ia ser isso e pronto assim...; 

E2: Em massa não ia estimular a gente a adotar; 

E3: foi feita uma conversa em um grupo menor, primeiro para os líderes; 

E3: foi repassado para a outra galera também; 

E3: Foi bom isso porque explicou certinho ponto a ponto; 

E4: Foi uma conversa apresentada para toda equipe; 

E4: Teve um e-mail também de uma forma formalizada; 

E4: Sim, com certeza ser assim influenciou; 

E4: É bom ter as duas formas, o escrito e a apresentação formal; 

E5: Foi apresentada para geral; 

E5: Acho que foi bom como foi; 
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E5: Foi passado e todo mundo conseguiu receber a mensagem; 

E6: Foi uma conversa em grupo; 

E6: A comunicação foi feita numa reunião com todos os líderes de equipe; 

E6: foi passado um e-mail para todos com a formalização; 

E6: Eu achei melhor assim, achei que foi uma boa estratégia. 

 

US09 

Colaboração na 

Organização 

E2: se por acaso precisar conversar com algum diretor por exemplo eles tão acessíveis; 

E3: Eu acho que sim, porque, a gente o jeito da empresa meio que influência, o pessoal se ajuda; 

E3: Na hora de colocar a gamificação foi meio que natural, a galera é muito enturmada; 

E4: espirito de colaboração da empresa, todo mundo é amigo, se ajuda; 

E4: uma cultura de trabalho em equipe; 

E5: Aqui a gente é sempre muito aberto e disponível; 

E6: Ninguém se isola, todo mundo conversa; 

E6: O que existe na empresa contribuiu para o processo. 

 

US10 

Comunicação na 

Organização 

E1: porque como não tem aquela hierarquia bem definida, não tem a, “como que vou chegar pro diretor e falar alguma coisa?”; 

E1: é uma coisa bem próxima, acho que isso facilita bastante; 

E2: sempre facilita a gente ter esse acesso livre a direção da empresa; 

E3: Se fosse algo mais sério, mais frio... Sei lá, atrapalharia eu acho; 

E4: A comunicação fácil facilitou a implantação da inovação, com certeza; 

E5: Isso é bom, porque se você tem alguma dúvida sobre você consegue ter resposta ali na hora; 

E5: a forma de comunicação ajudou a implantação; 

E6: Melhor a comunicação da empresa do jeito que tá para a implantação da gamificação; 

E6: O que existe na empresa contribuiu para o processo. 
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US11 

Atuação do Agente de 

Mudança 

E1: Eu acho que sim, foi fundamental; 

E1: na questão das pessoas confiarem na pessoa; 

E1: se tá falando que é uma coisa boa, então deve ser uma coisa boa; 

E2: Sim, acho que um dos papéis do gerente é esse; 

E2: É estimular o time a sempre buscar o melhor caminho; 

E2: Acho que o agente de mudanças foi importante; 

E3: Eu acho que aconteceu muito bem, tipo a gente não ficou solto, a gente foi auxiliado bastante; 

E3: Assim, aconteceu e aconteceu de uma forma boa; 

E3: tinha alguém lá pra toda hora tá em cima, ajudando, tirando dúvidas; 

E3: Acho que foi muito importante, tipo, se não tivesse isso ai, ia dar BO; 

E3: Se não tivesse isso, nem sei o que seria; 

E4: É muito importante ter alguém que sabe todo o processo, como que está e pra onde vai, para explicar como é que funciona e quando a gente 

tem dúvida ele tá ali junto; 

E4: Se não tiver, já era, dá problema; 

E5: é importante mas eu boto fé que muito importante; 

E5: tanto que começou as vezes a rodar e a gente nem tava ligado que rolava tal coisa assim... Ai a Greicy e o GP puxava...; 

E5: Podia ter sido um pouco melhor; 

E5: Ajudou, ajudou bastante; 

E6: A bandeira foi puxada pelos GPs; 

E6: passou na reunião, gerou credibilidade e depois o acompanhamento também; 

E6: A atuação do agente de mudança é muito importante. 

US12 

Processo Participativo 

E3: até feedback foi coletado também para melhorar; 

E4: é mais fácil de explicar e o pessoal poderia até levantar questionamentos; 

E5: Acho que assim tá bom... A galera pode opinar; 

E1: Eu acho que contribuiu, tipo... Muito fortemente inclusive, por credibilidade; 

E1: se os GPs estão usando e isso impacta no gerenciamento deve ser uma coisa boa; 



95 

 
E1: é do tipo “Maria vai com as outras”; 

E1: se eles tão aceitando então é porque é uma coisa boa; 

E2: Todo mundo tá interligado, todo mundo contribui para gente atingir nosso objetivo; 

E2: Afeta positivamente, se você tem uma dúvida e a outra pessoa do outro setor pode te ajudar, tem resposta para as suas dúvidas...; 

E2: Gera mais confiança também; 

E3: Ali do pessoal do desenvolvimento acho que todo mundo participou, tanto do time de apoio, a gente ali e tal, os GPs também; 

E3: Porque todo mundo tá ali, todo mundo tem um ponto de vista e podia... Falar... Tá errado aqui... Tá errado ali...; 

E3: Toda hora a gente falava, não, tá errado essa parte aqui, tem que colocar um passo antes; 

E4: O fato de não estar o pessoal do desenvolvimento sozinho contribuiu; 

E4: seria difícil fazer sem o pessoal do suporte; 

E4: sem o facilitador não daria, seria quase impossível; 

E4: Passa um certo tipo de confiança sabe? Foi bom; 

E5: A empresa é um coletivo, se tá todo mundo participando é bom; 

E5: Pelo menos você tem que se esforça porque não depende só de você; 

E5: Tendo a galera toda junto você vai deixar de lado, não tem porque; 

E6: Ela contribuiu avisando que tá rolando gamificação, funciona desse jeito, a coleta de dados é por aqui e tal; 

E6: Gera credibilidade eu acho. Você acreditar pela figura da pessoa; 

E4: Auxiliou, onde a gente podia escrever dúvidas direto no documento. 

US13 

Preparo do Ambiente 

para Mudança 

E1: Teve essa reunião com as lideranças, com os líderes; 

E1: Eu acho que em alguns fatores contribuiu sim; 

E1: Mas acho assim que a principal dificuldade que contribuiria, quantos cenários que eu tenho que fazer; 

E2: Sim, foram feitos treinamentos; 

E2: a preparação serviu para exatamente saber como funciona todas as regras. E isso foi bom; 

E3: só teve a explicação mesmo, uma planilha explicando os pontos, as recompensas; 

E3: Se tivesse algo mais detalhado, a gente teria mais uma noção do que que tava pra vir; 

E3: Porque as vezes eu tenho a impressão que tá meio de lado, distante; 
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E4: A explicação, o treinamento de como iria funcionar; 

E4: Foi apresentado para os líderes ali e depois compartilhado um documento explicando detalhado; 

E4: Sim. A hora que você tem dúvida se algo pontua ou não pontua eu tenho um lugar para mim olhar e ver o quanto vou ganhar de pontos; 

E5: Teve um treinamento, minha primeira experiência foi um dia que a gente comitou uma parada e quebrou um teste, ai chegou um e-mail; 

E5: Eu boto fé que isso ai podia ter sido mais explorado sabe. Mais divulgado; 

E5: Eu acho que teria contribuído para o processo; 

E6: Foi passado um documento para gente ler antes da implantação. Só isso; 

E6: Se tivesse sido diferente teria sido melhor, com um treinamento. 

US14 

Estrutura Organizacional 

E1: A escada parece que não é um salto muito grande; 

E1: Não é inacessível, os níveis não são inacessíveis; 

E1: a tomada de decisão ela acontece em níveis sim, geralmente de escalonamento, a decisão ela pode ser tomada pelo time; 

E1: Torna o processo mais aceitável, naturalmente; 

E2: Se você tiver algum problema ou qualquer coisa que você precisar falar com um diretor eles tão sempre ali disponíveis para te atender; 

E2: Isso influenciou o processo porque Você pode conversar com a diretoria sobre qualquer assunto que vai auxiliar você em qualquer coisa; 

E3: Têm os diretores, os GPs e a gente, teoricamente. Não acho que seria difícil conversar com ninguém ou se relacionar; 

E3: Contribui bastante eu acho, às vezes tem que, um diretor tem que dar a aprovação de alguma coisa, a gente já pode falar direto com ele; 

E4: posso conversar com qualquer pessoa e isto é muito importante facilita a comunicação; 

E4: Posso chegar direto em um Diretor para falar ao invés de utilizar pontes, até para saber se a informação vai chegar do jeito que eu falei; 

E5: Não é um negócio muito burocrático; 

E5: Contribui pelo fato de não ser burocrático você consegue ter acesso a informação mais rápido; 

E5: Você tá com alguma dúvida, você vai chegar e... Sabe pra quem perguntar e tem acesso a quem perguntar; 

E6: bem mais tranquilo conversar com as pessoas; 

E6: Eu acredito que isso contribui para o processo; 

E6: quando eu tenho dúvidas eu não preciso perguntar para alguém, que pergunta pra alguém, que pergunta pra alguém; 

E6: Posso perguntar diretamente pro pai da coisa. 

 


