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INOVAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS: GAMIFICAÇÃO COMO FATOR 

MOTIVACIONAL EM GESTÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPES 

 

 

 

Resumo 

 

Com o avanço das inovações tecnológicas e as mudanças das gerações, o engajamento de 

equipes tem se tornado um elemento crucial na gestão de projetos.  A busca constante por 

diferenciais determinantes que motivem e aumentem o desempenho das equipes, visando 

atingir os objetivos do projeto, revelam-se um fator cada vez mais relevante. Este artigo tem 

como objetivo apresentar uma pesquisa bibliográfica sobre gestão de projetos e gamificação, 

além de apresentar um modelo de gestão de desempenho de equipes. O método utilizado 

consiste em uma revisão bibliográfica de literatura na área de gestão de projetos e 

gamificação. Os principais achados deste artigo apontam a gamificação como aliada a gestão 

de desempenho em equipes, visando engajar e motivar os colaboradores. 

 

Palavras-chave: Inovação; Gamificação; Gestão de Projetos; Gestão de desempenho de 

equipes. 

 

 

Abstract 

 

With the advancement of technological innovations and the changing generations, the 

engagement of teams has become a crucial element in project management. The constant 

search for determining differential that motivate and increase the performance of the teams, 

aimed at achieving project goals, turn out to be an increasingly important factor. This article 

aims to present a literature search on project management and gamification, in addition to a 

performance management model teams. The method used consists of a literature review of 

literature in project management area and gamification.The main findings of this article point 

to gamification as an ally performance management in teams in order to engage and motivate 

employees.  

 

Keywords: Innovation; Gamification; Project management; Performance management teams. 
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1. Introdução 

De acordo com o relatório de pesquisa Gartner (2011), estima-se que até 2015 mais de 

50% das organizações que gerenciam os processos de inovação irão aplicar elementos de 

jogos em seus processos. Até o final de 2014, Gartner (2011) previu que mais de 70% das 

organizações globais e cerca de duas mil organizações teriam pelo menos uma aplicação 

gamificada, uma vez que a gamificação está posicionada para se tornar uma tendência 

significativa nos próximos cinco anos.  

Segundo Gallup (2011), os Estados Unidos, caracterizado por ser um dos mercados 

modelo para o mundo, conta com 71% da sua população desmotivada em relação aos seus 

trabalhos, acumulando um prejuízo de US$ 350 bilhões de dólares. Desta forma, tratando-se 

da gestão de projetos, acompanhar o desempenho dos membros da equipe do projeto e 

desenvolvê-la consiste em um processo contínuo, no qual o fator motivacional influencia no 

comportamento da equipe, sendo este considerado atualmente um diferencial, uma vez que os 

gerentes de projetos observam a equipe com maior atenção. De tal modo, nota-se que o 

desempenho da equipe impacta diretamente no projeto. 

 Assim, um dos principais fatores que expõem a gamificação como um assunto 

relevante e atual é o seu potencial em gerar engajamento e dedicação. Neste sentido, este 

artigo realiza uma revisão bibliográfica, apresentando uma iniciação sobre gestão de projetos 

e gamificação. Posteriormente, será apresentado um modelo de gestão de desempenho que 

utiliza a gamificação como um diferencial, influenciando diretamente na motivação e 

engajamento dos envolvidos. 

 

2. Introdução a Gestão de Projetos 

A gestão de projetos é constituída por um plano que pode ser definido como um 

esforço que será realizado por um tempo determinado com início e fim definidos, visando 

criar um produto, serviço ou resultado único (PMI, 2013). Com o propósito de gerenciar 

projetos, foi desenvolvido um manual de boas práticas denominado PMBOK, que contém 

instruções sobre a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas que 

proporcionam facilidades para o desenvolvimento do projeto e atendam aos requisitos 

necessários para que os seus objetivos sejam atingidos (PMI, 2013).  

 A gestão de projetos é efetivada por meio da aplicação e da integração adequadas de 

quarenta e sete processos, agrupados em cinco grupos compostos por: iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento (PMI, 2013).  

 Para atingir o plano estratégico de uma organização, os projetos são habitualmente 

utilizados diretamente ou indiretamente. Além disso, são normalmente aprovados com 

resultado de uma ou mais das seguintes considerações estratégicas: demanda de mercado, 

oportunidade/necessidade estratégica de negócios, necessidade de natureza social, 

consideração ambiental, solicitação de cliente, avanço tecnológico e requisito legal (PMI, 

2013). 

 O papel fundamental de liderar a equipe, visando alcançar os objetivos do projeto, 

realiza-se quando a organização executora aloca uma pessoa denominada gerente de projetos, 

com possibilidade de desempenhar outras funções, além de gerenciar o projeto como analista 

de negócios, gerente de garantia da qualidade e especialistas de outras áreas. De maneira 

geral, o gerente de projetos deve possuir conhecimento sobre a gestão destes e desempenhar 

de modo eficaz seu conhecimento, sendo capaz de executar determinadas tarefas e apresentar 

um bom comportamento, bem como ser eficiente, ter atitude e personalidade, exibindo 



 

__________________________________________________________________________________________ 

 Anais do IV SINGEP – São Paulo – SP – Brasil – 08, 09 e 10/11/2015 3 

habilidades de liderança que fornecem a capacidade de guiar a equipe do projeto ao mesmo 

tempo em que atinge os objetivos e equilibra as restrições (PMI, 2013). Um projeto bem-

sucedido necessita de um gerente de projetos que possua como aptidão diferencial a 

comunicação de forma eficaz com a sua equipe, organizando-a de modo a maximizar as 

capacidades e habilidades de cada pessoa (RABELLO; BORTOLI, 2006). 

Raramente a influência da cultura é uniforme. Logo, os indivíduos possuem distintas 

personalidades enquanto compartilham vários aspectos comuns, assim como grupos e 

organizações. (MORGAN, 1996). O nível de maturidade em gestão de projetos pode 

influenciar diretamente na sua execução, na cultura, no estilo e na estrutura/ambiente da 

organização. No interior das organizações, sua composição é formada por arranjos 

sistemáticos que contém pessoas e/ou departamentos moldados por suas experiências comuns, 

no qual, muitas vezes, a cultura da empresa interfere ao longo do tempo nestes indivíduos, 

influenciando-os diretamente na capacidade de atingir os objetivos do projeto (PMI, 2013). 

 Segundo Morgan (1996, p. 131), “focalizar os laços entre o estilo de liderança e a 

cultura organizacional frequentemente fornece descobertas-chave sobre as razões pelas quais 

as organizações trabalham da maneira que o fazem”. Sendo assim, conforme mostra a Figura 

01, são estabelecidas estruturas organizacionais, visando facilitar a organização e o 

relacionamento entre os membros do projeto. Neste exemplo de organização projetizada, a 

maior parte dos recursos da organização está envolvida no trabalho do projeto, no qual os 

gerentes de projetos atuam como líderes com elevada independência e autoridade. 

 

Figura 1. Exemplo de organização projetizada 

Fonte: PMBOK (2013). 

 O gerente do projeto e um grupo de indivíduos diferentes, com conhecimentos sobre 

certos assuntos ou habilidades específicas fazem parte da equipe do projeto, que em conjunto 

executam o trabalho determinado para alcançar os seus objetivos. Sendo assim, as equipes de 

projeto podem incluir indivíduos que executem exclusivos papéis como: gestão do projeto, 

gestão de pessoas do projeto, especialista de suporte, representantes de usuários ou de 

clientes, vendedores, membro parceiros de negócios e parceiros de negócio (PMI, 2013). 

 Os processos de gestão de projetos são agrupados em cinco categorias, distinguidas 

como grupos de processos de gestão de projetos. Conforme apontado pelo PMI (2013), o 
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grupo de processos de iniciação abarca os processos realizados para definir um novo projeto 

ou uma nova fase de um projeto, obtendo autorização para iniciá-los. O objetivo principal 

consiste em alinhar as expectativas das partes interessadas com o objetivo do projeto, 

evidenciando informações relevantes sobre o escopo e os alvos que impactam no 

cumprimento das expectativas em relação ao projeto. 

 O grupo de processos de planejamento envolve os métodos que buscam estabelecer o 

escopo total do esforço, determinar e lapidar os objetivos e desenvolver as ações necessárias 

para atingir os objetivos, tendo como finalidade delinear a estratégia e a tática, além de 

esboçar as ações a serem realizadas durante o caminho para a conclusão do projeto ou fase 

com êxito (PMI, 2013). 

 Coordenar pessoas e recursos, gerenciar as expectativas das partes interessadas e, 

também, integrar e executar as atividades do projeto em conformidade com o plano de gestão 

de projeto são fatores determinantes envolvidos no grupo de execução de processos, que 

consiste em executá-los de modo a concluir o trabalho definido no plano de gestão do projeto, 

a fim de atingir as suas especificações (PMI, 2013). 

 Dentre os benefícios, destacam-se a medição e análise do desempenho do projeto e a 

identificação das variações no plano de gestão de projeto. O grupo de processos de 

monitoramento e controle visa acompanhar, analisar e organizar o processo e o desempenho 

do projeto, identificar determinadas áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e 

dar início as transformações (PMI, 2013). 

 Por conseguinte, fica a cargo do grupo de processos de encerramento conferir se os 

processos definidos estão completos a fim de concluir formalmente o projeto, a fase ou as 

obrigações contratuais, considerando os processos executados que visam finalizar todas as 

atividades dos grupos de processos de gestão de projeto (PMI, 2013). 

 

3. Introdução a gamificação 

Deterding (2011) define a gamificação como a utilização de elementos de design de 

jogos de vídeo game em contextos não-jogo para elaborar um produto, serviço ou aplicação 

mais divertido, envolvente e motivador. Para Zichermann e Linder (2010), gamificação pode 

ser considerada como um processo que usa o game thinking (pensamento de jogo) e 

mecânicas para envolver os usuários. Já, segundo Zichermann e Cunningham (2011), a 

gamificação usa a mecânica de jogo, como desafios, regras, acaso, recompensas e níveis, para 

transformar as tarefas diárias em atividades lúdicas. 

A gamificação é um conceito poderoso e flexível que pode ser facilmente aplicado a 

qualquer problema, que será resolvido por meio da influência humana, da motivação e 

comportamento, no qual se utiliza o processo de pensamento de jogo e mecânica do jogo para 

envolver os usuários (ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011).  

 

Na sua essência, gamification trata de encontrar a diversão nas coisas que temos que 

fazer. E nós estamos apenas começando a ter uma noção de como isso pode ser 

revolucionário, em campos tão diversos como a educação, saúde, marketing, gestão 

de relacionamento, o governo, programação de computador, e outros (WERBACH; 

HUNTER, 2012, p. 13). 

 

     O principal método de comunicação em campos universitários nos Estados Unidos no 

período de 1990 era o e-mail. Contudo, vem perdendo forças e importância em relação ao 

crescimento das redes sociais. Praticamente esta nova geração que nasceu após 1998 cresceu 
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conectada à internet, uma vez que mais de 7 milhões de usuários estão envolvidos com jogos 

sociais em rede regularmente. Além disso, essa geração não está ativamente online em redes 

sociais ou dispositivos móveis, em virtude da preferência pela conexão através dos jogos 

(ZICHERMANN; LINDER, 2010).  

     Aproximadamente 20 milhões de americanos nasceram entre os anos de 1998 e 2000, 

este enorme grupo demográfico, cuja principal forma de entretenimento são os jogos, fazem 

parte da geração G. Está geração é tecnologicamente mais experiente socialmente em rede e 

mais orientada a competição do que qualquer outra na história. Deste modo, esse novo grupo 

demográfico exige novas formas para se comunicar com os demais, mudando drasticamente a 

maneira como se realizava essa comunicação anteriormente (ZICHERMANN; LINDER, 

2010).  

     Para melhorar o engajamento dos colaboradores, os gerentes se valeram das 

habilidades poderosas que os jogos têm e iniciaram a aplicação de elementos dos jogos 

voltados para os negócios em contextos de não-jogo (GARTNER, 2011).  Este conceito se 

refere a gamificação e a possibilidade de diversidade de aplicação, como produtividade, 

finanças, educação, saúde e sustentabilidade. (DETERDING et al., 2011a). Um jogo bem 

projetado pode produzir recompensas psicológicas substanciais apenas tocando em 

motivações intrínsecas dos participantes (ZICHERMANN; LINDER, 2010).  

     A Figura 02 demonstra um modelo proposto por Webach e Hunter (2012), apresentado 

na forma de uma pirâmide dividida em três principais elementos de jogos: dinâmicas, 

mecânicas e componentes. 

 
Figura 2. Pirâmide dos elementos de jogo 

Fonte: Adaptado Werbach e Hunter (2012). 

 Constituídas pelo nível mais abstrato dos elementos de jogos, as dinâmicas são os 

temas relacionados à estruturação do jogo, estando conexas diretamente com a experiência do 

participante, gerando uma expectativa em relação a interação dos participantes com o jogo. As 

mecânicas correspondem a elementos menos abstratos, mais característicos dos jogos e 

suportam as ações que podem ser realizadas. Os elementos mais claros e específicos que 

podem ser vistos e utilizados no jogo são definidos como componentes (WERBACH; 

HUNTER, 2012). 

 Nesse sentido, de acordo com Vianna et al. (2013), a gamificação corresponde ao uso 

de mecanismos de jogos orientados com o objetivo de resolver problemas práticos ou de 

despertar engajamento entre um público específico. Como opção alternativa às abordagens 

tradicionais, este conceito vem sendo aplicado por empresas dos mais variados segmentos, 
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visando encorajar as pessoas a adotarem determinados comportamentos, se adaptarem a novas 

tecnologias, tornar os processos de aprendizado mais efetivos e as tarefas tediosas mais 

agradáveis (VIANNA et al., 2013). 

 

4. Gamificação aliada a Gestão de Desempenho em Equipes 

A gestão de pessoas do projeto inclui os processos que organizam, gerenciam e guiam 

a equipe do projeto. O processo de melhoria de competências, da interação da equipe e do seu 

ambiente geral busca aprimorar o desempenho do projeto, fazendo parte do processo 9.3 

desenvolver a equipe, bem como do processo 9.4 gerenciar a equipe do projeto, que consiste 

em acompanhar o desempenho dos membros da equipe, fornecer feedback, resolver 

problemas e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto (PMI, 2013). 

     Segundo PMI (2013, p. 273), “desenvolver a equipe do projeto é o processo de 

melhoria de competências, da interação da equipe e do ambiente global da equipe para 

aprimorar o desempenho do projeto”.  Percebe-se que o diferencial deste processo resulta na 

melhoria do trabalho da equipe, das habilidades interpessoais e competências, na motivação 

dos colaboradores, na redução da taxa de rotatividade e, de modo geral, proporciona uma 

melhora de desempenho no projeto (PMI, 2013). 

     Assim, reconhecer e recompensar são características que fazem parte do processo de 

desenvolvimento da equipe (PMI, 2013): 

 

As pessoas ficam motivadas se sentem que são valorizadas na organização e que este 

valor é demonstrado pelas recompensas que recebem. [...] A maioria dos membros 

da equipe de projetos são motivados por oportunidades para se desenvolver, se 

realizar e usar suas habilidades profissionais enfrentando novos desafios (PMI, 

2013, p. 277).  

 

     Tendo como principal benefício a influência no comportamento, na gestão de conflitos, 

na solução de problemas e na avaliação do desempenho dos membros da equipe, o processo 

de gestão do projeto busca acompanhar o desempenho da equipe, fornecer feedback, resolver 

problemas e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto (PMI, 2013). 

     Dessa forma, a gamificação pode ser combinada com a gestão de desempenho da 

equipe, baseado em um modelo que estimule o engajamento de seus membros. A gestão de 

desempenho é um conceito focado na gestão do rendimento do colaborador, no qual a 

gamificação pode ser adequada como meio neste processo (BILOCH, 2013).  

     As organizações são susceptíveis a estabelecer um ciclo de gestão de desempenho e 

desenvolvimento individual dos colaboradores, assim como um plano de carreira dentro da 

organização e as várias atividades a serem desempenhadas durante esta trajetória na empresa. 

O foco do modelo apresentado por Biloch (2013), consiste em limitar as atividades de 

trabalho individuais ao invés das atividades da profissão inteira do colaborador.  

     Com propriedade, Biloch (2013) apresenta um modelo geral ilustrado na Figura 03 que 

combina gamificação e gestão de desempenho, com o propósito de estimular o engajamento 

dos colaboradores, aplicando conceitos de gamificação como elementos dos jogos, o que 

significa dizer que considerações e adaptações devem ser feitas em relação às próprias 

atividades de trabalho para utilizar o potencial do modelo.  
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Figura 3. Modelo que combina gamificação e gestão de desempenho 

Fonte: Biloch (2013). 

4.1. Performance and development agreement (Acordo de desempenho e 

desenvolvimento) 

Armstrong (2009) descreve que o acordo de desempenho e desenvolvimento é 

composto por cinco componentes: perfil, objetivos, medição, planejamento de desempenho e 

planejamento de desenvolvimento pessoal. De acordo com Biloch (2013), os elementos dos 

jogos podem ser incorporados em determinados níveis para dar suporte a estes cinco 

componentes. O processo, de acordo com os objetivos, pode ser amparado pelo uso de um 

jogo comportamental, composto de elementos dos jogos capazes de fornecer a estrutura (por 

exemplo, níveis), alvos (por exemplo, metas) e uma base para medição e definição de 

prioridades (por exemplo, dados). Com estes elementos dos jogos, os resultados específicos 

poderiam ser projetados através da realização de ações específicas. Assim, o colaborador e o 

gerente têm uma plataforma disponível para definir um acordo sobre os objetivos, tornando 

mais claro o que precisa ser feito para alcançar um resultado desejável. 

 

Para alcançar os objetivos de forma eficaz o processo de gestão de desempenho pode 

suportar o planejamento de desempenho através do jogo comportamental. O apoio 

oferecido consiste na lógica e regras que formam o jogo através de uma estrutura 

hierárquica (por exemplo, níveis), metas que fornecem orientação (por exemplo, 

alvos), priorização e capacidade de visualizar o desempenho (por exemplo, pontos) e 

ferramentas para comunicar feedback (por exemplo, o progresso). Assim, o jogo 

oferece uma imagem clara do que precisa ser alcançado, que os objetivos são mais 

valiosos e os requisitos para alcançá-lo (BILOCH, 2013, p. 35). 
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     Biloch (2013) complementa referindo que os elementos de jogo podem também 

reforçar a importância do desenvolvimento profissional e incentivar os colaboradores a 

realizar uma jornada de desenvolvimento profissional informando o seu avanço (por exemplo, 

status), introduzindo novas oportunidades (por exemplo, novidades), entre outros fatores. 

Estes fatores podem ser utilizados para alterar as atividades de trabalho, proporcionando ao 

funcionário novos desafios e facilitando a busca por alcançar seus objetivos dentro da 

organização. 

     Além disso, Buchner (2007) cita que a gestão de desempenho deve ser elaborada em 

conjunto com os colaboradores. A partir do ponto de vista expressado por Gagné e Deci 

(2005), a motivação intrínseca é aumentada com a capacidade de controlar os cursos de 

eventos, as regras e as condições que devem ser aplicáveis a todos os participantes no jogo e 

gerenciadas por algum responsável não envolvido no jogo, sendo este fator extremamente 

relevante, uma vez que geraria uma vantagem psicológica para os envolvidos no jogo caso 

tivessem conhecimento das regras e condições (REEVES; REED, 2009). 

4.2. Managing performance throughout the year (Gerenciamento de desempenho ao 

longo do ano) 

Armstrong (2009) expressa à importância de considerar o gerenciamento de 

desempenho como um processo contínuo, enfatizando a exigência de uma gestão diária mais 

eficaz em relação a um sistema baseado em avaliações anuais. A chave para a gestão eficiente 

consiste na prática gerencial sucessiva de ajuste de direção, monitoramento e medição do 

desempenho.  

     Alguns elementos são considerados no gerenciamento de desempenho ao longo do ano, 

como as práticas, a criação de direção, o monitoramento e a mensuração, e a tomada de ação. 

O processo de gestão contínua começa determinado da direção para os esforços 

(ARMSTRONG, 2009).  

 

Estes são efetivamente automatizados no jogo comportamental, incorporando 

elementos específicos que fornecem uma estrutura de avanço (por exemplo, níveis), 

uma visão clara do que é necessário antes de prosseguir para o próximo nível (por 

exemplo, metas), a lógica sobre a forma de atingir os objetivos (por exemplo, 

decisões forçadas) e priorização entre os diferentes objetivos (por exemplo, pontos e 

pressão do tempo). [...] A configuração de dentro na direção do processo de gestão 

contínua irá deste modo ser eficientemente realizada pelo jogo comportamental, 

oferecendo uma paleta de oportunidades para o colaborador [...] (BILOCH, 2013, p. 

35) 

 

     O monitoramento e a mensuração do desempenho dão suporte ao processo de 

gerenciamento, comunicando ao colaborador através do feedback a implantação de elementos 

dos jogos. Para esse efeito, vários elementos dos jogos podem ser incorporados com o intuito 

de reconhecer o desempenho, distribuindo resultados com base em ações executadas pelos 

usuários, por exemplo feedback ou recompensas, que fornecem ainda mais ao colaborador 

orientações sobre como se envolver em atividades de trabalho. Como reconhecimento, os 

elementos de jogo também podem ser usados para criar expectativas e aumentar a intensidade 

dos esforços dos funcionários, por exemplo, usando a pressão do tempo, enquanto os 

funcionários estão perseguindo um alvo, por exemplo os níveis (BILOCH, 2013). 



 

__________________________________________________________________________________________ 

 Anais do IV SINGEP – São Paulo – SP – Brasil – 08, 09 e 10/11/2015 9 

4.3. Performance review and assessment (Revisão da performance e desempenho) 

Algumas avaliações mais extensas de desempenho são necessárias a fim de fornecer 

um ponto focal para a avaliação de desempenho chave e questões de desenvolvimento. Esta 

visão é sugerida para tratar os cinco elementos principais de gestão de desempenho, sendo 

eles: acordo, feedback, medição, reforço positivo e diálogo (ARMSTRONG, 2009). 

     Os elementos de jogo, tais como o progresso, podem ser usados para fornecer feedback 

sobre o comportamento atual em relação a uma meta estipulada. Também, servem como base 

para uma análise mais organizada e uma avaliação do desempenho que consiste na avaliação 

dos resultados obtidos no passado, podendo ser transmitidas por meio dos elementos dos 

jogos, como o reconhecimento. Os gerentes podem aproveitar as informações obtidas a partir 

destes elementos dos jogos para realizar uma avaliação mais densa em conjunto com o 

colaborador, a fim de identificar o desempenho chave e questões de desenvolvimento 

(BILOCH, 2013). 

     De acordo com Biloch (2013), antes de prosseguir com as negociações sobre novos 

acordos para o período seguinte, durante a análise do desempenho e avaliação da ocasião o 

modelo apresentado fornece as performances atuais e anteriores que constitui um ponto de 

partida para um diálogo sobre as medidas, feedback e reforço positivo. A revisão da 

performance e desempenho visa contribuir com o gestor. Assim, se o trabalho é medido e 

reconhecido, e os funcionários estão envolvidos, o gestor assume que os colaboradores 

estariam mais interessados e dispostos a participar em avaliações de desempenho.  

     Abaixo a Figura 04 mostra as etapas e os elementos que contêm o ciclo de gestão do 

desempenho apoiado por elementos de jogo apresentados por Biloch (2013): 

 

Figura 4. O ciclo de gestão de desempenho apoiado por elementos de jogo 

Fonte: Adaptado Biloch (2013). 
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     Biloch (2013) concluiu com base nos pressupostos da sua pesquisa, que este modelo 

pode ser combinado com elementos de jogo em determinados níveis, facilitando a condução 

do processo de gestão de desempenho, apoiando de forma eficaz o processo de uma atividade 

a ser incorporada em um jogo de gestão de desempenho e engajando os colaboradores no 

processo. A condução do processo pode ser realizada por meio da aplicação de uma camada 

de elementos de jogo para cada colaborador e as atividades de gestão de desempenho serem 

voltadas para cada participante. Com a característica de suporte no processo de desempenho e 

acordo de desenvolvimento, os elementos de jogo fornecem a estrutura para o avanço e a 

capacidade para prestação de contas detalhadas, além dos resultados esperados, sendo uma 

maneira fácil de estipular metas futuras, tanto para o desenvolvimento profissional quanto 

para o pessoal. 

     Dessa forma, os elementos de jogo também podem apoiar a gestão contínua, 

oferecendo meios para uma gestão eficaz, como por estabelecimento de direção, medição do 

progresso e a tomada de ações necessárias. Além disso, elementos de jogo podem apoiar a 

avaliação de desempenho e o processo de avaliação, oferecendo entrada abrangente sobre o 

desempenho individual que pode ser avaliado simultaneamente por ambos os colaboradores e 

gerentes (BILOCH, 2013). 

 

5. Considerações finais 

A baixa produtividade é um dos fatores resultantes do desengajamento (GALLUP, 

2009). Nesse sentido, os membros da equipe detêm um papel fundamental nos projetos 

executados no interior das organizações, uma vez que a maneira como eles são gerenciados se 

torna cada vez mais complexa, levando em consideração as novas gerações que estão 

emergindo, como a geração G. Assim, identificou-se a necessidade de expandir a maneira 

como ocorre a interação entre as organizações e os colaboradores na era digital, sendo que a 

gamificação representa um potencial para aplicar elementos dos jogos que apoiem as tarefas 

realizadas por esses colaboradores, motivando-os e engajando na realização das suas 

atividades. 

     Por conseguinte, os gerentes de projeto são instigados a explorar novos paradigmas, 

buscando manter sua equipe satisfeita, leal e produtiva, bem como visando aumentar seu 

desempenho e atingir os objetivos dos projetos. Contudo, além de buscar a satisfação da 

equipe, deve-se buscar engajá-los para construir um bom desempenho, pois estes se tornam 

emocionalmente comprometidos com seu trabalho, empresa e metas (KRUSE, 2012). 

     Por meio da realização deste artigo, buscou-se demonstrar que a gamificação é um 

fator diferencial, inovador e transformador aliado à utilização de elementos dos jogos e a 

gestão de desempenho de equipes apresentada no modelo de Biloch (2013). Logo, para 

desenvolver um jogo comportamental que auxilie no desenvolvimento de desempenho da 

equipe, de acordo com a tese de Biloch (2013), deve ser estabelecida uma base de objetivos, 

buscando resultados em áreas chave. A elaboração destes objetivos em conjunto com os 

elementos dos jogos aplicados ao jogo comportamental, influencia no engajamento dos 

colaboradores, incorporando um conjunto de oportunidades para que os mesmos busquem 

novas habilidades e ao mesmo tempo forneçam aos gerentes um feedback abrangente dos 

desempenhos da equipe. 
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