
Eles já não são um corpo 
estranho no mundo 
corporativo. Um 

relatório do Gartner aponta 
que, em 2014, mais de 70% das 
2 mil maiores organizações 
globais terão, no mínimo, uma 
aplicação de gamificação, 
nome que se dá para a 
utilização crescente de games 
como modalidade de 
desenvolvimento profissional. 
Em 2015, cerca de 50% irão 
“gamificar” seus processos 
de inovação.
Mas quais as implicações 
subjacentes desse processo de 
gamificação (também conhecido 
como “seriousgaming”) e o 
nível de prontidão para essa 
mudança, ao considerar o 
presente entorno cultural e 
organizacional? Luis Adonis 
Correia, managing partner da 
Tribo Capital e autor de Riscos 
do capital humano: talentos, 
processos e crenças (editora 
Brasport), traz algumas

respostas e novas reflexões 
sobre esse tema. “Tratar dos 
impactos apontados nessa 
discussão é fundamental para 
fazer com que, no processo de 
gamificação, haja perspectivas 
de aprendizagem. E a 
aprendizagem só ocorre quando 
a irrealidade dos games (play) é 
totalmente incorporada à 
realidade das organizações”, diz.

O conceito de gamificação já foi 
bem assimilado pelas empresas 
ou alguns pontos ainda precisam 
ser discutidos?
Vamos, primeiro, observar o que 
vem a ser a palavra “play”. Ela 
tem significados distintos 
(brincar, jogar, tocar, atuar etc.). 
Ainda que esses significados, em 
muitos contextos, sejam 
contrários a work (trabalhar), 
“play” tem estado bastante 
presente nas organizações, em 
processos de desenvolvimento e 
aprendizagem, permitindo que as 
pessoas se expressem e liberem

seu potencial criativo, 
imaginativo e até inovador. 
Destaco de Johan Huizinga, 
criador do conceito de Homo 
ludens, as seguintes sentenças:
“Let my playing be my learning 
and my learning be my playing” 
e “Play is free, is in fact 
freedom". As organizações têm 
se tornado mais receptivas ao 
incorporar criatividade e 
diversão no dia a dia do 
trabalho, com exercícios de 
teambuilding, competições, 
simulações, solução de charadas 
e games. Embora “play” seja um 
aspecto importante da cultura 
organizacional, as características 
críticas de gamificação não têm 
sido adequadamente discutidas. 
Gamificar o processo de 
aprendizagem na organização é 
também transformar o trabalho 
em “play”.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Games dividem perspectivas de 
aprendizagem em linhas 
behaviorista e construtivista. 
Behaviorismo se apoia em uma 
visão de mundo científica 
empírica, transferindo esse 
universo para o mundo do game. 
Behaviorismo enfatiza 
performance anterior à 
competência, a essência de um 
aprendizado pedagógico. Nesse 
sentido, o processo segue sem 
receio de incompetência (como 
em Microsoft Flight Simulator), 
mesmo sendo responsável por 
um papel (SimCity), 
transformando habilidades em 
estratégias, com sucessivos 
desafios (Ninja Gaiden). 
Construtivismo é ativamente 
construir novas ideias baseadas 
em experiências (vivências) e 
conhecimento prévio 
(interconectado, refletindo sobre 
relações e não fatos isolados). 
Como exemplo, o game 
Rise ofNations: estratégia 
real-time, com interconexões e 
análises relacionais.

E já podemos dizer que no 
mundo do consumidor nos 
deparamos com os mecanismos 
de games, por meio de pontos, 
níveis, desafios e grupos em 
nossa vida diária, não?
Sim, bons exemplos são os 
cartões de fidelidade (Starbucks), 
avaliação de usuários (eBay), 
ofertas (Amazon), mídia social 
(Marriott), campanha interna de 
código de ética usando games de 
animação (“On the Road with 
the Code”, do Yahoo!). A 
aplicação de games se estende a 
todos os tipos de conhecimento 
(também aparecendo em 
processos de treinamento militar, 
médico, de TI etc.) e aprendizes. 
Games não são domínio

exclusivo de adolescentes. De 
acordo com a Entertainment 
Software Association, 67°/o dos 
chefes de família americanos 
praticam games, com um 
percentual ainda maior na Ásia. 
A idade média de um “gamer” é 
de 35 anos, 47% dos gamers são 
mais velhos e 43% dos gamers 
de PC e de console são mulheres.

Quer dizer que muitos adultos, 
da era analógica, gostam de 
games. A impressão que se tem 
é a de que apenas os jovens 
gostam desses jogos.
Games não são exclusivamente 
entretenimento de nativos 
digitais. Podem ser aproveitados

contribuir para o aumento da 
receita. Será verdade? Poderão 
os games ser inúteis, 
contraproducentes e criar uma 
barreira cultural?
Não é incomum que 
organizações em um mundo 
VUCA (Volatile, Uncertain, 
Complex, Ambiguous) adotem 
um novo conceito ou uma nova 
prática sem examiná-los a 
fundo, desde que tenha estado 
presente nas conversas mais 
recentes, que tenha mais citações 
na rede.
Experiências em desenhar 
abordagens usando mecanismos 
de games ainda são novas para 
a maioria das organizações, de

por diferentes públicos de 
aprendizagem - não somente 
pelo segmento mais jovem da 
força de trabalho, que já cresceu 
jogando esses games, onde 
comentar, avaliar e se fidelizar 
fazem parte da cultura on-line.

Tendo em mente que todos nós, 
em algum momento da vida, 
já participamos de algum jogo, 
o que os novos jogos têm a 
oferecer, em especial no mundo 
corporativo?
Eles oferecem um ambiente 
interativo onde pessoas 
costumam ter de aprender novas 
habilidades a fim de progredir. 
Eles têm sido anunciados como 
muito efetivos em aumentar o 
envolvimento e a lealdade, 
encorajar a participação e até

forma que haverá êxitos e 
fracassos pelo caminho. Mas 
considerando que é um canal 
que promove interação com 
uma mensagem em si mesma, e 
sabendo que a próxima geração 
de trabalhadores estará mais 
exposta (imersa) à tecnologia e 
confortável com esta, parece 
que gamificação veio para ficar. 
0 que acontece é que games 
apresentam certas 
características que redesenham 
não somente o processo de 
aprendizagem como também 
afetam temas que são caros à 
gestão de pessoas, dos quais 
destaco os seguintes: tentativa- 
e-erro; feedback imediato; 
recompensa rápida; e, na 
maioria dos casos, jogo de 
soma zero.A ut
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Como seria esse redesenho do 
tema tentativa-e-erro ou o que 
os games nos fazem repensar a 
respeito desse assunto?
A tentativa-e-erro não é apenas 
um método experimental de 
solução de problemas, mas 
também um meio de obter 
conhecimento. Não é o caso de 
afirmar que aprendizagem 
provém do erro. Na verdade, ela 
decorre da análise do erro, da 
falha, do fracasso, de forma que 
a correção (mudança) possa ser 
feita. Ao final de uma sequência 
de tentativas e erros, emerge a 
“inteligência” ou “a maneira de 
fazer”. Para um “gamer”, 
funciona assim. E para um 
empregado? Quantos erros,

falhas, fracassos (em qualquer 
nível organizacional) têm sido 
permitidos no espaço 
organizacional? Não há uma 
estatística precisa nem um 
número mágico para isso, mas 
em termos de top management 
há alguma informação. Há de se 
considerar ainda que o erro é 
inerente à inovação. Parece, no 
entanto, que a organização só 
quer a parte boa do processo, 
separando o que não pode 
ser separado.

E sobre o feedback imediato?
Feedback é um processo no qual 
uma informação sobre o passado 
ou o presente influencia o 
mesmo fenômeno (ocorrência) 
no presente ou no futuro, como

parte de uma cadeia de causa-e- 
efeito que estabelece um circuito. 
Essa informação é sobre o gap 
entre o nível real e o nível 
desejado de um parâmetro de 
um sistema (organização) e deve 
ser traduzida em uma ação para 
mudar esse gap. Assim, feedback 
é um sinal sobre o nível real de 
um parâmetro de interesse. 
Gamers recebem feedback 
imediato. E os empregados? A 
frequência de dar feedback ainda 
é inadequada, assim como a 
frequência de solicitar feedback. 
A maioria dos momentos de 
feedback acontece em situações 
corretivas, ainda que os gestores 
registrem um nível de satisfação 
com a própria equipe como bom

ou muito bom. Isso denota uma 
prática de feedback em 
desacordo com o que se espera 
de um gestor de desempenho. 
Além disso, a própria condução 
de feedback, conforme 
observado, se dá de modo pouco 
efetivo. Isso cria um círculo 
vicioso porque, ao ser percebido 
como ineficaz, o feedback deixa 
de ser solicitado e não é 
entendido como prioridade no 
desenvolvimento profissional.

Quando o assunto é recompensa 
rápida, o que os games trazem 
de discussão?
Um gamer sabe, a qualquer 
momento, quão bem está se 
saindo. Além disso, recebe e 
reconhece a recompensa por

estar indo bem. E um 
empregado? Mais do que 
políticas organizacionais de 
recompensa, os empregados 
necessitam de práticas claras de 
reconhecimento, posturas, sinais 
de como sua performance é 
percebida e avaliada pela 
organização. Ganhos 
organizacionais, como 
empregados demonstrando 
dedicação, persistência e 
comportamento colaborativo, 
podem ser obtidos se práticas de 
reconhecimento forem 
difundidas e adotadas na 
organização. 0 comportamento 
dos gestores é fundamental para 
isso, como forma de estimular 
uma melhora na performance e 
um alinhamento com valores 
organizacionais e pessoais.

E o que vem a ser o jogo de 
soma zero e sua relação com a 
gamificação?
Na teoria dos jogos e na teoria 
econômica, um jogo de soma 
zero é a representação 
matemática de uma situação na 
qual o ganho (ou a perda) de 
utilidade por um participante é 
exatamente balanceado pela 
perda (ou ganho) de utilidade de 
outro participante. Somando-se 
todos os ganhos dos 
participantes e subtraindo-se 
todas as perdas, o resultado será 
zero. Resumidamente, se eu 
ganho, alguém perde. A minha 
vitória (ganho) implica 
obrigatoriamente a derrota 
(perda) de alguém. Um jogo de 
soma zero é também chamado 
de estritamente competitivo. A 
maioria dos games se baseia 
nesse princípio, o que parece não 
afetar a pontuação do gamer. E 
quanto ao desempenho de um 
empregado? OrganizaçõesA ut
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exortam um ambiente de 
colaboração e instigam o 
trabalho de equipe em cada 
comunicado gerencial junto aos 
empregados. Mas quão sinérgico 
tem sido o ambiente de 
trabalho? Quanto há de primazia 
das metas organizacionais sobre 
as metas departamentais ou 
mesmo funcionais? Quão 
alinhadas estão as políticas de 
remuneração com as diretrizes e 
comportamentos de 
colaboração? As metas 
estabelecidas em avaliações de 
desempenho refletem isso? Há 
espaço para uma abordagem 
ganha-ganha?

Que cuidados, então, devem ser 
tomados na hora de se pensar 
em usar games nas empresas? 
Gamificar o processo de

aprendizagem traz muitas 
implicações concernentes à 
gestão de pessoas, como vimos. 
Tratar dos impactos apontados 
nessa discussão é fundamental 
para fazer com que, no processo 
de gamificação, haja 
perspectivas de aprendizagem. E 
a aprendizagem só ocorre 
quando a irrealidade dos games 
(play) é totalmente incorporada à 
realidade das organizações. A 
preparação para a mudança 
organizacional é uma construção 
de níveis e se refere a um estado 
psicológico compartilhado no 
qual os empregados se sentem 
comprometidos com a 
implantação dessa mudança e 
confiantes nas competências 
coletivas existentes na 
organização demandadas para 
esse desafio. A visão estrutural e

psicológica da preparação para a 
mudança implica examinar o 
comportamento coletivo, sendo 
múltiplo e simultâneo na forma 
de redesenho de sistemas. 
Gamificação também requer a 
revisão do desenvolvimento de 
medidas (indicadores), sistemas 
de recompensa, agilidade na 
tomada de decisão e práticas de 
feedback efetivas, para a 
implantação da mudança.

E quais os desafios para isso?
0 desafio é criar um ambiente 
no qual as práticas de gestão 
sejam atentas, cuidadosas, que 
reajam e correspondam à 
mudança, alinhadas com 
valores e comportamentos, 
considerando o contexto de 
aprendizagem organizacional e 
trabalho imaterial.
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Caixa de texto
Anúncio

Caixa de texto
Fonte: Melhor: gestão de pessoas: Especial Tecnologia, São Paulo, p. 10-13, 2013.




