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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo a aplicação de dinâmicas de jogos na gestão de projetos de 

inovação tecnológica. Devido ao alto volume de recursos aportado em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação por meio de editais de projetos, e considerando a baixa 

realização financeira dos executores, a proposta é incorporar ferramentas de dinâmicas de 

jogos para estimular os gestores de projetos a melhorar seu desempenho na execução dos 

projetos. Para tanto, é utilizada uma metodologia para seleção dos indicadores a serem 

medidos, forma de quantificação dos indicadores e forma de visualização das informações. 

Para validar a aplicação do jogo na gestão de projetos, foi realizado um estudo de caso com 

10 projetos pertencentes ao portfólio do Edital SENAI SESI de Inovação. Com a aplicação, 

foi possível efetuar uma análise do desempenho dos projetos por meio de mecanismos de 

visualização e comparação de rápida e fácil percepção. 

 

Palavras chaves: dinâmicas de jogos, indicadores de desempenho, projetos de inovação, 

mensuração de indicadores, análise e comparação de portfólio de projetos. 
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ABSTRACT 

 

This work has as objective the application of gamification in the managment of technological 

innovation projects. Due to the high volume of funds invested in research, development and 

innovation through public calls for proposal, and considering the low financial performance of 

project execution, the goal is to incorporate gamification tools to stimulate project managers 

to improve their performance in the development of their projects. For this, it was used a 

methodology for selecting of indicators to be measured, for quantifying theses indicators and 

for visualyzing the information. To validate the game application in project management, a 

case study was conducted with 10 projects belonging to the portfolio of the SESI SENAI 

Innovation Call. With the application, it was possible analyse the performance of projects 

through creating mechanisms for visualization and comparison of quick and easy perception. 

 

 

Keywords: gamification, performance indicators, innovation projects, measurement of 

indicators, project portfolio analysis and comparison. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentre as estratégias adotadas por empresas para aumento de competitividade, a 

inovação de produtos e processos possibilita a expansão e a criação de novos mercados, 

incorporando diferenciais competitivos que agregam valor aos seus produtos. Segundo a 

Pesquisa de Inovação (PINTEC) 2011, entre 2009 e 2011, cerca de R$ 85 bilhões foram 

investidos em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) (IBGE, 2013). O 

Plano Brasil Maior, do governo federal, estabeleceu como meta a ampliação dos 

investimentos empresariais em PD&I para 0,90% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2014, 

por meio de um conjunto de mudanças institucionais implementadas ao longo dos últimos 

anos, tais como: criação dos fundos setoriais de ciência e tecnologia, promulgação da Lei de 

Inovação, aperfeiçoamento da legislação relativa aos incentivos fiscais para a inovação, sendo 

incorporado na Lei do Bem e lançamento de diversos programas de subvenção econômica 

pela Agência Brasileira de Inovação (FINEP) (CAVALCANTE; NEGRI, 2011). 

Com a expansão dos investimentos em PD&I pelo governo e organizações privadas, 

torna-se necessária a avaliação permanente das diversas iniciativas apresentadas. Estas 

avaliações são realizadas no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

por meio da PINTEC. Entretanto, tais avaliações são efetuadas dentro de um cenário 

socioeconômico, para possibilitar análises de cenários políticos e econômicos do país. 

Dentro das linhas de fomento à inovação existentes no Brasil (e em grande parte do 

mundo), o uso de editais públicos é tido como o principal mecanismo de aporte de recursos. 

Por este instrumento, organizações submetem seus projetos de inovação, os quais são 

avaliados e, se aprovados, recebem recursos para o desenvolvimento proposto.  

Devido ao grande volume de recursos e à quantidade de projetos em 

desenvolvimento, as organizações de fomento possuem o desafio de acompanhar o 

desempenho destes projetos. Por meio deste acompanhamento, avaliam-se as ações a serem 
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tomadas no portfólio, seja para divulgação dos casos de sucesso ou descontinuidade de 

projetos sem perspectiva de sucesso. 

Tradicionalmente, a gestão da carteira de projetos é realizada por sistemas de gestão 

baseados em práticas do guia A Guide to the Project Management Body of Knowledge – 

PMBOK Guide. Tais práticas, apesar de oferecerem um conjunto detalhado de informações 

para gestão de projetos, não apresentam um método rápido e de fácil visualização para 

monitoramento de uma carteira de projetos. 

Além disso, dentro da perspectiva do gestor, não existem quaisquer estímulos, 

incentivos ou penalidades para que as ações previstas sejam realizadas com os prazos e custos 

planejados e que as informações presentes nos sistemas de gestão de projetos estejam sempre 

atualizadas. Como consequência, estes projetos possuem uma alta taxa de inadimplência em 

sua execução. Como exemplo, nas edições de 2010 a 2013 do Edital SENAI SESI de 

Inovação, promovido pelos Departamentos Nacionais do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) e do Serviço Social da Indústria (SESI), 152 projetos de inovação 

tecnológica, de um total de 263, possuem desvios físicos e financeiros acima de 20%. 

Diante do cenário apresentado, este trabalho tem por objetivo aplicar dinâmicas de 

jogos (gamification) na gestão de projetos de inovação tecnológica pertencentes a uma 

carteira de fomento, com vistas a oferecer uma visão rápida e lúdica do desempenho dos 

projetos para as partes envolvidas e interessadas no projeto, destacando informações que 

apoiem a tomada de decisão e melhoria de desempenho. Pelas dinâmicas de jogos aplicadas, 

espera-se influenciar o comportamento dos gestores de projetos no que tange a execução das 

ações previstas e alimentação dos sistemas de gestão de projetos. 

Para alcance do objetivo proposto, esta dissertação está dividida em seis capítulos. 
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O capítulo 1 apresenta a motivação do trabalho, por meio de uma contextualização 

da problemática no cenário nacional, e o objetivo geral relacionado à aplicação de dinâmicas 

de jogos na gestão de projetos de inovação tecnológica. 

No capítulo 2 são apresentados os referenciais bibliográficos dos diversos conteúdos 

abordados neste trabalho. Com isso, é apresentada uma revisão de aspectos relacionados à: 

dinâmicas de jogos (motivações para o jogo, tipos de jogadores e mecânicas que podem ser 

aplicadas), gestão de projetos de inovação tecnológica (abordando desde métodos clássicos de 

gestão de projetos até abordagens contemporâneas com aplicações específicas para projetos 

de pesquisa) e métodos para escolha dos indicadores de desempenho e definição de seus 

respectivos pesos. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia escolhida para definição dos indicadores e suas 

respectivas formas de mensuração e para definição do jogo, com suas regras e mecânicas, a 

serem aplicadas no estudo de caso deste trabalho. 

Com os indicadores definidos e as regras do jogo estabelecidas, o capítulo 4 

apresenta um estudo de caso aplicado a uma amostragem de 10 projetos de inovação 

tecnológica pertencentes à edição 2012 do Edital SENAI SESI de Inovação. Neste capítulo é 

possível verificar o desempenho de cada projeto selecionado previamente à realização do 

estudo, bem como os resultados observados após a aplicação do jogo. 

Por fim, no capítulo 5 são apresentadas as conclusões deste trabalho, bem como 

recomendações para futuros estudos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Para incorporação de dinâmicas de jogos na gestão do desempenho de projetos de 

inovação tecnológica, necessita-se realizar uma revisão bibliográfica sobre conhecimentos 

desenvolvidos e publicações correlacionadas à temática. Para este trabalho, serão estudados os 

seguintes tópicos: 

a. Dinâmica de jogos (gamification); 

b. Gestão de Projetos de inovação tecnológica; 

c. Métodos para seleção e medição de indicadores. 

 

2.1. Dinâmica de Jogos (Gamification) 

Dentre os desafios encontrados nas organizações para aumentar a eficiência de suas 

ações, o envolvimento dos recursos humanos é fundamental para o sucesso. Como forma de 

ampliar tal engajamento, as empresas estão aplicando dinâmicas de jogos em seus processos 

de monitoramento e controle para estimular seus profissionais e, em alguns casos, seus 

stakeholders a desempenharem suas atividades em níveis de excelência. Por este motivo, 

diversas empresas foram criadas para apoiar organizações a aplicar tais dinâmicas em seus 

projetos e processos (BUNCHBALL, 2010). 

Segundo BUNCHBALL (2010), dinâmica de jogos, no inglês conhecido como 

gamification, pode ser definido como: “um mecanismo de aplicar métodos de jogos em 

atividades que não possuam tal característica, com o objetivo de alterar o comportamento das 

pessoas. Quando usado em contextos de negócios, a dinâmica de jogos é uma ferramenta de 

integração de processos lúdicos em um ambiente virtual, de serviços, em comunidades 

virtuais, páginas de internet ou campanhas de marketing para estimular a participação e o 

engajamento”. 
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Para o caso da gestão de projetos de inovação tecnológica, também podendo ser 

aplicado ao contexto geral da gestão de projetos, o processo de gamificação pode contribuir 

com o aumento do engajamento das partes envolvidas nos projetos, ainda que pertençam a 

diferentes organizações (projetos de empresas desenvolvidos com apoio de instituições de 

ciência e tecnologia, por exemplo). 

 

2.1.1. Motivação do Jogador 

A chave para o sucesso dos jogos está na motivação do jogador. É preciso criar as 

condições para que as pessoas se motivem a se envolver no ambiente do jogo proposto. Para 

que isto ocorra, ZICHERMANN & CUNNINGHAM (2011) apresentam o conceito de Fluxo, 

que indica que o estado do jogador está entre ansiedade e tédio, buscando sua própria 

motivação na experiência do jogo. Como exemplos de permanência neste estado, pode-se 

fazer uma analogia com o corredor em um treino, um escritor trabalhando em seu livro, um 

músico tocando seu instrumento etc. Em cada uma destas experiências, a pessoa se envolve de 

tal forma que pode perder a noção momentânea de tempo e espaço. Fazer com que os 

jogadores entrem no fluxo é o objetivo de qualquer projetista de jogos. Para se alcançar tal 

objetivo, existe um vasto espectro de fenômenos psicológicos que engajam um jogador ao 

ponto do mesmo dominar o jogo. Um destes fenômenos é chamado de reforço. 

Em dinâmicas de jogos, o reforço analisa como converter um determinado prêmio 

em ações que o jogador deve desempenhar. Um exemplo clássico que se pode usar sobre 

reforço é o salário pago a um trabalhador. Um operário trabalha durante 30 dias para que, ao 

final do mês, receba seu pagamento. Este processo se repete mensalmente, pois o operário 

quer garantir o recebimento do pagamento. Este tipo de reforço, onde não existem surpresas 

para o jogador, é chamado de reforço com intervalo fixo. Por serem previsíveis e não 
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incorporarem benefícios adicionais, reforços desta natureza tendem a reduzir o engajamento 

do jogador ao longo do tempo. 

Já no modelo de reforço variável, diferente ao reforço de intervalo fixo, não se 

estabelece previamente qual será a recompensa e quando ela será entregue. Como exemplo, 

podem-se citar as máquinas caça-níquel de cassinos, os quais são projetados para que o 

jogador realize apostas na busca do prêmio. Os jogos que possuem este tipo de reforço são 

viciantes para seres humanos.  

Outra abordagem apresentada por DETERDING & DIXON (2011) sugere não 

delimitar o uso de dinâmicas de jogos com base em níveis, propostas ou cenários. Deve-se, 

primeiramente, realizar uma análise das vantagens da aplicação de dinâmicas de jogos em 

processos organizacionais. Além das vantagens, deve-se também ter clareza dos processos aos 

quais serão incorporadas as dinâmicas de jogos. Tais processos devem possuir alta relevância 

nos resultados da organização. Caso contrário, existirá um desinteresse coletivo em participar 

do jogo. 

Além dos aspectos relacionados aos tipos de reforços, existem outras características 

relacionadas que devem ser analisadas para se projetar um jogo. 

 

2.1.2. Tipos de Jogadores 

Quanto mais se sabe a respeito dos jogadores, atuais e potenciais, mais fácil será 

construir um ambiente que os direcione para uma ação desejada. Segundo Richard Bartle, em 

seu estudo para entender os tipos de jogadores, pode-se classificar pessoas que se envolvem 

em ambientes de jogos em quatro categorias (ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011): 

 

 Destruidores – também conhecidos como perseguidores, os destruidores 

representam a menor parcela de jogadores. Este tipo de jogador não se satisfaz 
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apenas com a vitória, mas carece de uma necessidade de ver outro jogador 

perder. Destruidores buscam em seus jogos o maior número de vítimas 

possível, para que as mesmas demonstrem admiração e respeito. 

 Conquistadores – pessoas interessadas em conquistar são essenciais para jogos 

de competição. O desafio quando se projeta um jogo com tais características é 

fazer com que todos possam ganhar, pois, para conquistadores, perder em um 

jogo pode causar o desinteresse pelo mesmo. 

 Exploradores – como o próprio nome diz, os exploradores se interessam em 

buscar objetos e experiências no ambiente do jogo para poder se posicionar 

perante os demais jogadores como “o jogador que descobriu algo”. Para 

jogadores desta natureza, a experiência é o objetivo principal. 

 Socializadores – esta categoria de jogadores está interessada em interagir com 

outros jogadores. Os exemplos mais clássicos deste tipo de jogo são dominó,  

poker, mahjong etc. É importante destacar que ter o perfil de socializador não 

significa que o jogador não se interessa em ganhar, pois se interessam. A 

questão é que o jogo é o pretexto escolhido para possibilitar uma interação de 

longo prazo com outras pessoas. 

Por fim, destaca-se que as categorias apresentadas não são excludentes, pois um 

jogador pode se enquadrar em mais de uma categoria, em diferentes níveis de intensidade. 

A caracterização do jogador em uma destas categorias varia conforme o interesse da 

pessoa (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 – Tipos de jogadores segundo Bartle (ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011) 

 

 

2.1.3. Busca por Maestria 

Outro conceito bem consolidado nas teorias de dinâmicas de jogos está na “busca por 

maestria”. Em uma pesquisa feita por Dreyfus na década de 1980 para o exército norte 

americano, pode-se dividir em cinco estágios a forma com que pessoas se engajam em 

ambientes de jogos (ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011): 

 Novato – um novato é alguém que acabou de ingressar no jogo e iniciou sua 

experiência no ambiente. Não possui profundidade no conhecimento ou na 

forma de conduzir sua participação. 

 Iniciante avançado – com certa quantidade de informação disponível, é capaz 

de caminhar com a resolução de um determinado problema. Contudo, para a 

solução, é provável que ainda dependa de informações adicionais ou de outras 

pessoas que possuam um grau mais elevado de conhecimento. 

 Competente – o jogador neste nível começa a aprender como o sistema 

funciona. Com isso, é capaz de tomar decisões que o conduzam a uma solução 

ou entrega, ainda que a mesma seja passível de avaliação ou revisão. No nível 

Ambiente Pessoas 

Ação 

Interação 

Conquistadores 

Exploradores 

Destruidores 

Socializadores 
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“competente”, o jogador é capaz de conhecer regras que não são óbvias para 

qualquer pessoa. 

 Mestre – no nível “mestre”, o jogador não só conhece o sistema, como também 

possui a crença de controlá-lo. Está ciente das possíveis entradas e saídas e 

conduz sua participação como se fosse o participante de maior domínio de 

conhecimento. 

 Visionário – caracterizado como uma particularidade do nível “mestre”, o 

visionário, além de possuir o domínio sobre os processos do jogo, propõe 

modificações para melhoria do sistema. 

Durante o processo de elaboração de um jogo, o projetista deve possibilitar ao 

jogador parar no nível em que estiver satisfeito. Caso uma pessoa deseje estabilizar no nível 

“competente”, o jogo deve possibilitar que o mesmo permaneça neste patamar. Se surgir uma 

necessidade do mesmo em se aprofundar, o jogador poderá alterar seu interesse e evoluir em 

outros níveis ou buscar outros jogadores que estejam em níveis mais avançados para auxiliá-

lo ou substituí-lo (ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011). 

 

2.1.4. Mecânicas de Jogos 

Em dinâmicas de jogos, os mecanismos de controle e comportamentos utilizados 

para se criar o “jogo” são denominados mecânicas de jogos. São as mecânicas de um jogo que 

fazem com que o mesmo possua a dinâmica e a resposta esperada pela interação entre o 

jogador e o ambiente do jogo. As encontradas com maior frequência são: pontos, níveis, 

liderança e emblemas (BUNCHBALL, 2010). 
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a. Pontos 

Essencial em qualquer tipo de jogo a ser concebido, a mecânica de pontos está entre 

as principais formas de se criar o ambiente de um jogo. Podendo ser individualizado ou 

compartilhado com outros jogadores, o acúmulo de pontos é um requisito necessário para 

gerar valor às ações inseridas no ambiente do jogo. Para o projetista, é fundamental que 

qualquer interação que o jogador faça seja contabilizada de alguma forma, ainda que não seja 

visível para o jogador. Dessa forma, é possível avaliar a forma com que o usuário interage 

com o sistema, sendo possível projetar as saídas desejadas e realizar ajustes que se façam 

necessários (ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011). 

Um dos exemplos mais conhecidos no uso desta mecânica está no aplicativo 

Waze, disponível para smartphones e tablets. Neste aplicativo – cujo propósito é fornecer 

informações sobre rotas para um determinado destino e condições de trânsito – o usuário pode 

inserir informações relevantes para outras pessoas conectadas no aplicativo. Cada interação é 

premiada com uma determinada quantidade de pontos. 

Para ZICHERMANN & CUNNINGHAM (2011), existem cinco formas de inserir 

sistemas de pontuação em jogos: 

 Pontos de experiência – é a forma mais importante na criação de sistemas de 

pontuação. Os pontos de experiência não possuem valor para troca por 

qualquer benefício, porém são insumos para acompanhar o desempenho de um 

jogador em um determinado ambiente. Na criação de um sistema de pontos, o 

projetista usufrui do maior benefício de engajamento: os pontos de um jogador 

continuam sendo acumulados na proporção com que o jogo é jogado. 

 Pontos de resgate – muito populares nos programas de milhagem de 

companhias aéreas, os pontos de resgate oferecem benefícios ao jogador na 

medida em que se atinge um determinado quantitativo. Diferente dos pontos de 
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experiência, geralmente os pontos de resgate possuem prazo para expirar. Com 

isso, o sistema induz o usuário não só a acumular pontos, como também a 

resgatá-los com determinada frequência, formando-se um ciclo virtuoso de 

acúmulo e resgate. 

 Pontos de habilidade – similar ao sistema de pontos de experiência, os pontos 

de habilidade são conquistados em atividades específicas realizadas pelo 

jogador. Ao se criar um sistema de pontuação por habilidades, pretende-se 

fornecer ao jogador direções para que o mesmo aprofunde determinadas 

habilidades. Um exemplo clássico está nos jogos de RPG, onde o jogador opta 

em acumular pontos de ataque ou defesa ou magia. Com isso, seu personagem 

no jogo terá habilidades específicas, a depender do direcionamento dos pontos 

dado pelo usuário. 

Outro exemplo de utilização desta dinâmica está no jogo denominado Super 

Trunfo, onde jogadores competem comparando as pontuações de suas 

respectivas cartas. 

 Pontos de carma – raramente utilizados em jogos clássicos, o principal objetivo 

dos pontos de carma é promover o reconhecimento mútuo entre jogadores. 

Com isso, espera-se motivar o altruísmo nos participantes, fazendo com que os 

mesmos ofereçam seus pontos a outros jogadores. 

 Pontos de reputação – estando entre os mais complexos a serem aplicados em 

dinâmicas de jogos, os pontos de reputação são utilizados quando se deseja 

estabelecer vínculos de confiança entre os participantes em um ambiente não 

controlável. A complexidade deste tipo de ponto está em como se projetar e 

como se usar os pontos. 
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b. Níveis 

Em dinâmicas de jogos, níveis de um jogador indicam progresso. De forma 

semelhante ao existente em jogos de videogame, o nível de um jogador indica o quanto ele 

evoluiu ou o quanto ele cumpriu dos objetivos definidos. Diversos são os exemplos de 

aplicação de níveis em jogos de videogame. No jogo de corrida Need for Speed – Hot Pursuit, 

disponível para diversos consoles, a medida que o jogador conquista os objetivos das corridas, 

seu nível avança de “corredor novato” a “piloto mais procurado”, percorrendo um total de 20 

níveis (BUNCHBALL, 2010). 

Uma característica importante dos níveis é a não linearidade da evolução. Se um 

determinado jogador precisar de 100 pontos para passar do nível um para o nível dois, isto 

não significa que ele precisará de 200 pontos para avançar ao nível três ou de 300 para o nível 

quatro. Ao invés disso, o projetista aumenta o nível de dificuldade do jogo sem respeitar 

qualquer linearidade. A Figura 2.2 apresenta uma curva da evolução das expectativas de ações 

do jogador para avanço nos níveis de um jogo. Apesar de haverem diferentes curvas para cada 

jogo, o conceito mais aplicado é que esta curva seja não linear ou exponencial 

(ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011). 

 

Figura 2.2 – Número de ações esperadas para cada Nível (ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011) 
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Outro exemplo de jogo de avanço de níveis é o popular Candy Crush Saga, 

disponível para smartphones e tablets. O jogo, ainda que com baixa complexidade 

tecnológica em termos gráficos e de jogabilidade, possui mais de 500 níveis onde o objetivo é 

ordenar elementos em um tabuleiro composto por “doces”. Esta característica cria no jogador 

uma necessidade de cumprir todos os níveis do jogo, gerando um vício conhecido como efeito 

Zeigamik (PARDO, 2013). 

Segundo o psicólogo russo Bluma Zeigamik (1992), este fenômeno ocorre devido à 

existência de tarefas incompletas, as quais ficam fixadas na memória. No caso de Candy 

Crush, cada nível é uma tarefa que o jogador precisa resolver. Para tal, o mesmo dispõe de 

cinco tentativas que, quando esgotadas, são necessários 30 minutos para ganhar novas 

tentativas. Com isso, fica registrada no cérebro do jogador, durante 30 minutos, uma tarefa 

que não foi resolvida. 

No mundo corporativo, diversos são os exemplos de processos que incorporaram 

dinâmicas de jogos para envolvimento dos participantes. Dentre os mais conhecidos, 

programas de milhagem de companhias aéreas fornecem ao consumidor a possibilidade de 

diferenciação por meio de categorias que vão sendo conquistadas à medida que o passageiro 

acumula milhas. A companhia aérea GOL Varig, em seu programa Smiles, utiliza a metáfora 

de elementos preciosos para identificar os níveis: Prata, Ouro e Diamante. Por outro lado, a 

TAM categoriza seus clientes por cores: Azul, Vermelho e Preto (BUNCHBALL, 2010). 

No exemplo dos programas de milhagem, além do reconhecimento por status, cada 

vez mais apreciado por pessoas que se identificam com processos de jogos, também são 

oferecidas vantagens para fomentar um aumento da participação do usuário, tais como 

acúmulo de milhas adicionais, filas preferenciais, aumento de limite de bagagens etc. 

(ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011) 
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Em jogos de níveis, existe um componente que deve ser inserido para informar ao 

jogador o quão distante o mesmo se encontra do próximo nível. Este componente é 

denominado barra de progresso. Com a barra de progresso, o jogador é retro alimentado 

com informações que o guiarão a avançar no jogo, seja por meio do fornecimento de 

informações adicionais, ou pelo aumento de suas interações no ambiente. 

c. Painel de Líderes 

O papel fundamental do painel de líderes é a simples comparação. Sem necessidade 

de aprofundar no conceito, os jogos com painel de líderes apresentam, de forma ordenada, os 

jogadores que obtiveram mais conquistas ou que mais avançaram no jogo (BUNCHBALL, 

2010). 

Na década de 1980, a maioria dos jogos de fliperama possuía painéis de líderes, 

como Galaga e Pinball, por exemplo. Com o tempo, foi identificado que os painéis causavam 

um efeito contrário ao esperado. Dado que os primeiros colocados no painel atingiam 

pontuações extremamente elevadas, ao invés de motivar novos jogadores a os alcançarem, os 

mesmos verificavam se seria impossível superar os líderes atuais. De acordo com 

ZICHERMANN & CUNNINGHAM (2011), a evolução das teorias de criação de jogos 

permitiram a criação de dois outros tipos de painel de líderes: 

 Painel de Líderes incentivador – neste tipo de painel, ao invés de mostrar 

uma ordenação absoluta dos participantes, os jogos oferecem visões relativas 

para cada jogador. Por exemplo, é possível apresentar a um jogador não os 10 

primeiros colocados, e sim os cinco que estão imediatamente a sua frente e os 

cinco que estão imediatamente atrás. Com isso, existe o benefício psicológico 

de colocar o jogador em uma escala mediana e incentivá-lo a desempenhar 

ações no jogo que o afaste ainda mais de seus inferiores e que o aproxime de 

seus superiores. Entretanto, quando o jogador encontra-se entre os 10 
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primeiros colocados, pode-se apresentar a ordenação absoluta, o que será mais 

útil. 

 Painel de Líderes infinito – trata-se da ordenação absoluta dos participantes 

do jogo, mostrando ao jogador qual sua posição em relação aos demais. Para 

jogos em que existem poucos jogadores, não há necessidade de se fazer 

qualquer tratamento para apresentação dos resultados. Entretanto, quando o 

número de jogadores ultrapassa a casa das centenas, a posição intermediária 

perde parcialmente o sentido. Por este motivo, desenvolvedores de jogos 

atuais vêm utilizando recursos tecnológicos para apresentar um recorte do 

painel para os jogadores, a depender do tipo de informação que será relevante 

aos participantes. Um tipo de recorte que pode ser realizado é por região 

geográfica. Por meio de tecnologias de localização (GPS), é possível 

apresentar painéis, locais, estaduais, nacionais e até mundiais. 

d. Emblemas (Badges) 

Como forma de obter um status social, pessoas buscam coletar diversos tipos de 

emblemas. Em alguns casos, o ato de coletar insígnias, medalhas, troféus e outros tipos de 

emblemas já é um motivador para o comportamento de participantes de jogos. Outros 

jogadores apreciam jogos que, de forma inesperada, oferecem um emblema por alguma ação 

realizada em um sistema (ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011).  

Segundo ZICHERMANN & CUNNINGHAM (2011), projetistas de jogos utilizam 

mecânicas de emblemas para encorajar a promoção social de produtos e serviços, uma vez 

que os mesmos marcam a conquista de determinada etapa do jogo. 

Este tipo de mecânica vem sendo muito utilizada nos atuais consoles de videogame, 

tais como no Playstation 3 e no Xbox. Em ambos os sistemas, além do objetivo de finalizar o 

jogo, os jogadores podem prosseguir com outras ações que, quando cumpridas, oferecem 
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troféus ou conquistas. Com esta dinâmica, é possível prender o jogador por mais tempo no 

jogo. 

Conhecidas as técnicas para incorporação de dinâmicas de jogos, a próxima etapa 

para desenvolvimento do trabalho é explorar os modelos de gestão de projetos, em especial os 

métodos de avaliação do desempenho, detalhando ferramentas específicas para projetos de 

inovação tecnológica. 

 

2.2. Gestão de Projetos de Inovação 

A avaliação do desempenho de projetos possui um grande destaque no guia A Guide 

to the Project Management Body of Knowledge – PMBOK Guide. Referência em gestão de 

projetos, o Guia PMBOK, elaborado pelo Project Management Institute (PMI), fornece 

diretrizes para o gerenciamento de projetos, definindo conceitos de gestão de cada etapa do 

ciclo de vida de um projeto (PMBOK GUIDE, 2013). 

O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidade, ferramentas 

e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender aos seus requisitos. Pela gestão de 

projetos, são estabelecidos processos para estruturar a elaboração, execução, monitoramento, 

controle e encerramento de um projeto para que os objetivos inicialmente estabelecidos sejam 

atendidos (PMBOK GUIDE, 2013). 

A gestão de projetos deve ser algo iterativo, incorporando melhorias contínuas e 

detalhamento do plano, no momento que as informações se tornam disponíveis. Este conceito 

possui alta relevância quando se trata de projetos de inovação tecnológica, onde os resultados 

obtidos possuem frequentes alterações, além de um risco considerável de não se atingir o 

resultado esperado (PMBOK GUIDE, 2013). 

Para contemplar todo ciclo de vida de um projeto, o Guia estabelece 47 processos de 

gestão, divididos em grupos de gerenciamento de projetos, dentre os quais o Grupo de 
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processos de monitoramento e controle, que estabelece “os processos necessários para 

acompanhar, revisar e regular o progresso e o desempenho de um projeto, identificar todas as 

áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e iniciar as mudanças correspondentes” 

(PMBOK GUIDE, 2013). O grupo de processos de monitoramento e controle é dividido em 

sete processos: 

 Gestão do Escopo: monitora o andamento do escopo do projeto e formaliza a 

aceitação das entregas terminadas. O escopo possui alta relevância para os 

stakeholders do projeto, pois, por meio desse, é que se define as entregas para clientes, 

fornecedores ou patrocinadores. Neste sentido, o monitoramento e controle, em 

especial quando são exigidas alterações, devem ser feitos juntamente com as partes 

interessadas. 

 Gestão do Cronograma: monitora o andamento do projeto para atualização de seu 

progresso e gerencia as mudanças necessárias. Existem diversas formas de se analisar 

o desempenho do projeto sob o aspecto do cronograma, sendo que o Guia PMBOK 

apresenta dois métodos: gerenciamento do valor agregado e método da cadeia crítica. 

Contudo, vários aplicativos de gestão de projetos disponíveis no mercado já possuem 

tais métodos incorporados, facilitando a análise pelo gestor e pelas partes envolvidas. 

 Gestão do Custo: monitora o andamento financeiro do projeto, bem como controla as 

mudanças orçamentárias requeridas ao longo do desenvolvimento. “Monitorar os 

gastos dos recursos financeiros sem se considerar o valor do trabalho sendo realizado 

para tais gastos tem pequeno valor para o projeto”. Portanto, uma análise integrada dos 

custos que envolvam o orçamento disponibilizado e os custos com outros recursos 

econômicos das organizações envolvidas oferece uma visão aos patrocinadores sobre 

o retorno que o investimento no projeto proporcionará (PMBOK GUIDE, 2013). 
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 Gestão da Qualidade: monitora os resultados da execução das atividades de 

qualidade. Diferente da gestão do escopo, a gestão da qualidade tem como foco a 

avaliação do desempenho dos processos do projeto e das especificações do produto. 

Geralmente, o controle de qualidade é realizado por um departamento específico 

dentro das organizações, por quem são feitas inspeções, análise de conformidade dos 

atributos e avaliação das tolerâncias permitidas. 

 Gestão da Comunicação: processo de coleta e distribuição das informações sobre o 

desempenho do projeto. “Os relatórios de desempenho precisam fornecer informações 

no nível adequado para cada público” (PMBOK GUIDE, 2013). Um relatório pode 

conter: percentual de conclusão do projeto, painéis de indicadores da situação do 

escopo, cronograma, custo e qualidade, análise de riscos, resumo das mudanças 

aprovadas etc. 

 Gestão de Riscos: processo de identificação, monitoramento, avaliação e tratamento 

dos riscos que possam existir no projeto. “O processo de monitorar e controlar os 

riscos utiliza técnicas, como análise de variações e tendências, que requerem o uso de 

informações de desempenho geradas durante a execução do projeto” (PMBOK 

GUIDE, 2013). O monitoramento e controle dos riscos são fundamentais em projetos 

de inovação tecnológica, pois suportam alterações que possam vir a ocorrer ao longo 

do desenvolvimento de projetos, seja por dificuldades encontradas pela equipe para 

execução ou por variáveis externas que alterem o curso do projeto. 

 Gestão das Aquisições: monitora a relação com consumidores, fornecedores, 

avaliando os contratos, fazendo mudanças e correções sempre que necessário. Este 

processo possui forte correlação com a gestão do cronograma (físico e financeiro), 

uma vez que as aquisições devem estar previstas como atividades do projeto e 

necessitam de recursos financeiros para serem executadas. 
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De acordo com o Guia PMBOK, os processos de monitoramento e controle não 

apenas monitoram e controlam o trabalho que está sendo feito, mas também o projeto inteiro. 

“Em projetos de várias fases, o grupo de processos de monitoramento e controle coordena as 

fases do projeto para implementar ações corretivas ou preventivas, a fim de que o projeto 

mantenha a conformidade com o plano e gerenciamento do mesmo” (PMBOK GUIDE, 

2013). Esta revisão pode resultar em atualizações e afetar diversos outros processos de gestão 

de projetos. 

Entretanto, projetos de inovação tecnológica possuem particularidades que vão além 

de tais processos, uma vez que os mesmos também preconizam a atração de capital externo, 

seja de organizações de fomento ou de capital de risco. Segundo pesquisa realizada por 

MASON & STARK (2004), investidores de capital de risco avaliam nove critérios para 

seleção de projetos a investir, os quais são apresentados na Tabela 2.1. 

Para uma avaliação quantitativa, os critérios apresentados por MASON & STARK 

(2004) possuem um alto grau de subjetividade, o que dificulta a aplicação direta neste 

trabalho. 

Buscando uma abordagem mais relacionada à gestão da inovação, BREMSER & 

BARSKY (2004) propõem a utilização do Balance Score Card (BSC) para medição do 

desempenho de PD&I nas organizações, integrando-o com a abordagem de Stage-Gate de 

gestão da inovação. O BSC é um sistema de medição do desempenho da implantação da 

estratégia nas organizações, complementando medições financeiras com avaliações sobre 

clientes, ambiente interno e processos de aprendizagem e crescimento. Segundo Kaplan e 

Norton, apud BREMSER & BARSKY (2004), existem cinco princípios básicos para o uso do 

BSC em uma organização focada na estratégia: (1) traduzir a estratégia em termos 

operacionais usando mapas estratégicos; (2) alinhar todos os níveis da organização com a 

estratégia; (3) tornar o trabalho de cada profissional estratégico criando incentivos para 
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criação de scorecards pessoais; (4) tornar a estratégia um processo contínuo, conectando 

orçamento com estratégia; e (5) mobilizar a liderança em uma mudança para um sistema de 

gestão estratégico. 

 

Tabela 2.1 – Critérios de Avaliação para investidores de capital de risco 

Critério para Investimento Descrição 

Perfil de Empreendedorismo/Gestão da 

Equipe 

A formação, experiência e trajetória do 

empreendedor, suas qualidades pessoais 

(comprometimento, entusiasmo etc.) e as 

competências em gestão da equipe. 

Estratégia O conceito geral e a estratégia do negócio 

Operações (aspectos práticos da 

funcionalidade do negócio) 

Como o negócio está organizado para 

produzir e entregar o produto (aspectos 

associados ao processo produtivo) 

Produto/Serviço 

A natureza do produto/serviço, em termos de 

conceito, originalidade, especificidades e 

aspectos de inovação. Também estão 

presentes neste critério aspectos como 

qualidade, padrões e desempenho, aparência, 

estética, ergonomia e flexibilidade do 

produto/serviço. 

Mercado 

O potencial e o crescimento do mercado, 

demonstrado por necessidades de mercado, 

nível/natureza da competição e barreiras de 

entrada. 

Considerações financeiras 

Este inclui três aspectos: (i) a estrutura 

financeira do negócio (custo, preço, 

projeções de receita etc.), (ii) o custo-

benefício do negócio e (iii) a taxa de retorno 

esperada e possíveis rotas de saída. 

Adequação do Investidor 

Envolvem dois elementos: (i) a relação entre 

o conhecimento e experiências do investidor 

sobre o negócio com as oportunidades 

apresentadas e (ii) as preferências de 

investimento (indústria, comércio etc.) 

Plano de Negócio 
A análise do Plano de Negócio como um 

todo. 

Outros 
Comentários e quaisquer aspectos que não 

puderam se enquadrar em uma categoria 

Fonte: (MASON; STARK, 2004) 

Já a abordagem Stage-Gate reconhece a inovação de produtos como um processo e, 

como qualquer outro processo, pode ser gerido. De forma similar ao processo produtivo de 
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uma indústria, o sistema de Stage-Gate divide o processo de inovação em um conjunto de 

estágios, conforme mostrado na Figura 2.3. 

 

 
Figura 2.3 – Visão geral do sistema de Stage-Gates (COOPER, 1994) 

 

Estes estágios são pontos onde é tomada a decisão de continuar, interromper ou 

retornar o projeto a um estágio anterior. A decisão de movimentação entre os estágios é 

tomada geralmente por uma equipe sênior multidisciplinar, a qual possui autonomia para 

aprovar o avanço, retorno, espera ou descontinuidade de um projeto, com base na avaliação 

das entradas e das entregas. Por este motivo, o gestor do projeto deve gerenciar a qualidade de 

suas entregas e resultados alcançados, com vistas a defender a aprovação do orçamento junto 

à equipe de decisão. 

Integrando o método Stage-Gate com o Balance ScoreCard, BREMSER & 

BARSKY (2004) sugerem que uma empresa que usa o BSC para implementar sua estratégia 

relacionaria direta, ou indiretamente, indicadores relacionados a PD&I na perspectiva dos 

processos internos, pois ser eficiente, eficaz e ter o tempo adequado em processos de inovação 

é a chave para implementação da estratégia.  
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Apesar do método proposto por BREMSER & BARSKY (2004) proporcionar um 

alinhamento entre a estratégia da organização com ações de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação, não é possível monitorar o desempenho por meio de projetos, objeto desta pesquisa. 

Outro método utilizado para monitoramento do desempenho é proposto por PILLAI 

et al. (2002), que sugere uma medição integrada do desempenho de um projeto durante todo 

seu ciclo de vida. Diferente da abordagem tradicional de identificar métricas independentes 

para as fases do ciclo de vida de um projeto, o método propõe indicadores de desempenho que 

os principais stakeholders consideram importantes em um projeto. De posse dos indicadores, 

é proposta uma modelagem matemática para quantificação e, por fim, é calculado o Índice de 

Desempenho Integrado. 

Para PILLAI et al. (2002) o sistema de gestão do desempenho do projeto deve ser 

capaz de fornecer uma medida quantitativa que reflita os seguintes requisitos: 

a. Necessidades e expectativas dos stakeholders; 

b. Atualização contínua das premissas adotadas no passado, dado o ganho de 

conhecimento durante a execução do projeto; 

c. Prever sucesso ou falha do projeto de forma antecipada, otimizando a utilização de 

recursos. 

Para alcance destes requisitos, é proposta uma divisão do projeto em três fases: 

seleção, desenvolvimento e implementação do projeto. No método de PILLAI et al. (2002), 

diferente da abordagem tradicional, as métricas são definidas pelos stakeholders do projeto 

para todo o ciclo de vida. Dessa forma, três stakeholders foram identificados como sendo os 

que possuem maior envolvimento e interesse em uma carteira de projetos: organização 

patrocinadora; time de gestão do projeto e consumidor. Para cada stakeholder, foi definido um 

conjunto de indicadores para medição de desempenho, os quais são apresentados na Tabela 

2.2. 
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Tabela 2.2 – Indicadores de desempenho do método proposto 

Stakeholder Indicador Descrição 

Organização 

patrocinadora 

Mérito 
Benefícios tangíveis e intangíveis esperados de 

um projeto. 

Risco 
Probabilidade de um projeto não ser capaz de 

entregar o “mérito” esperado. 

Tendência tecnológica 

Preferências por certos tipos de projetos que 

podem ser mais adequados ao ambiente no qual 

o projeto está inserido. 

Time de gestão 

do projeto 

Cronograma 

Monitoramento dos objetivos do projeto dentro 

do prazo e custo estipulados, controlando os 

desvios ocorridos. 

Eficácia na decisão 

Dependência da existência de sistemas de 

gestão para suporte à tomada de decisão 

apropriada.  

Consumidor 

Atratividade 
Características funcionais e de confiabilidade 

para o cliente.  

Custo-Benefício 
Avalia se o desempenho do produto vale o 

custo. 

Maturidade tecnológica 

Uso de tecnologias disponíveis no mercado 

para fabricação do produto desenvolvido no 

projeto. 

Fonte: (PILLAI et al., 2002) 

Definidos os indicadores de medição do desempenho do projeto, PILLAI et al. 

(2002) propõe um método para quantificação de cada indicador. Tal método gera um número 

normalizado para cada métrica, possibilitando a compilação de todos os valores em uma única 

equação matemática, gerando um Índice de Desempenho Integrado. 

Conhecidos os modelos de gestão de projetos, em especial projetos de inovação 

tecnológica, os quais possuem particularidades na forma de gestão quando comparados a 

projetos tradicionais, o propósito deste trabalho é integrar técnicas de dinâmicas de jogos na 

gestão e medição do desempenho de uma carteira de projetos, tornando o processo mais ágil e 

dinâmico. 

Para incorporação das mecânicas de jogos, devem-se estabelecer as regras que 

definirão o funcionamento do jogo. Para tal, faz-se necessária a seleção de indicadores para 

medição dos projetos, os quais deverão refletir o desempenho durante sua execução, 

considerando características estabelecidas no planejamento do projeto (etapa de seleção) e 
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resultados a serem gerados com a implantação das inovações alcançadas (etapa pós-

desenvolvimento). Para escolha dos indicadores, faz-se necessário o estudo de métodos que 

auxiliem em uma análise econômica e tecnológica. Além disso, necessita-se também de uma 

ferramenta para estabelecimento dos pesos dos indicadores, retratando os aspectos mais 

relevantes e a especificidade de cada projeto. 

 

2.3. Métodos para seleção e medição de indicadores 

Para seleção e medição dos indicadores, serão necessários métodos que apoiem 

desde a etapa de seleção (uma vez que muitas informações fornecidas na fase de planejamento 

afetam a execução do projeto e as expectativas dos stakeholders), até a etapa de conclusão, 

possibilitando uma análise do desempenho global do projeto. Para tal, será estudado o Atlas 

de Complexidade Tecnológica, para apoiar uma análise técnica e econômica do projeto, e o 

método de análise de pares, ferramenta que será aplicada na obtenção dos pesos dos 

indicadores. 

2.3.1. Complexidade Tecnológica 

Dentro de uma perspectiva macroeconômica, investidores buscam formas de avaliar 

aspectos tecnológicos, econômicos e sociais de um projeto. O Atlas de Complexidade 

Tecnológica consiste em uma ferramenta para medir a quantidade de conhecimento produtivo 

de cada país a partir dos dados de exportação (HAUSMANN et al., 2011). 

Além de possibilitar uma análise comparativa entre a economia dos países, o Atlas 

agrega um segundo benefício: a criação de um Espaço de Produtos, que retrata a natureza 

dos produtos que um país exporta ou importa. O Espaço de Produtos, na visão Brasil, 

elaborado com dados econômicos de 2011, é apresentado na Figura 2.4. 
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Neste espaço, é possível identificar os principais produtos comercializados entre os 

países, os quais estão agrupados por similaridade. Por exemplo, produtos de eletrônica e 

sistemas embarcados se encontram agrupado no canto superior esquerdo do espaço. Produtos 

do setor têxtil e vestuário são apresentados, na cor verde, à direita do espaço. O tamanho dos 

círculos indica o tamanho do mercado daquele produto, negociado globalmente. Já o 

quadrado com contorno preto, indica que o país exportou o respectivo produto em um 

determinado volume (HAUSMANN et al., 2011). 

Pelo Espaço de Produtos do Brasil, é possível observar que os produtos que o país 

exporta possuem uma alta concentração em áreas de baixa necessidade de manufatura, o que 

caracteriza o Brasil como um país com complexidade tecnológica relativamente baixa. 

Além da análise macroeconômica descrita, o Espaço de Produtos também auxilia em 

uma análise das conexões que determinado produto possui dentro de sua cadeia de valor. 

Segundo MASON & STARK (2004), esta análise é importante no planejamento de um 

projeto de pesquisa, uma vez que, caso o produto proposto para desenvolvimento não seja 

possível de ser concebido, é possível redirecionar o projeto para uma rota alternativa, 

reduzindo o insucesso de projeto. 

2.3.2. Métodos de Análise de Pares 

Proposto por VALLEJOS & GOMES (2005), o método de análise de pares é 

utilizado para atribuição de pesos a critérios em situações em que não é possível estabelecer 

comparações numéricas. O método consiste em criar uma matriz de comparação par a par 

onde o tomador de decisão deve informar o critério de maior importância. Para exemplificar 

esta etapa, será feita a análise do exemplo proposto na Tabela 2.3. 
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 Produtos importados pelo país (o tamanho do círculo 

representa o volume de negociações) 
 Produtos exportados pelo país (o tamanho do círculo 

representa o volume de negociações) 
 

 Eletrônica  Papel e celulose  Carnes e ovos  Não classificado 

 Máquinas  Química e saúde  Peixes e frutos do mar  Têxtil e confecções 

 Aeronaves  Agroquímica  Agricultura tropical  Vestuário 

 Caldeiras  Sais e ácidos inorgânicos  Cereais e óleos vegetais  Processam. de alimentos 

 Navios  Petroquímicos  Algod., arroz, soja, outros  Cervejas e destilados 

 Produtos metálicos  Couro  Tabaco  Pedras Preciosas 

 Mat. e eq. de construção  Leite e queijos  Frutas  Carvão 

 Casa e escritório  Fibras Animais  Agricultura mista  Petróleo 

 Outros químicos  Mineração  

Figura 2.4 – Espaço de produtos do Brasil 

Fonte: (HAUSMANN et al., 2011) 

 

 

 

Tabela 2.3 – Exemplo de matriz de comparação 

 Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5 

Indicador 1      

Indicador 2 1     

Indicador 3 1 3    

Indicador 4 1 4 3   

Indicador 5 1 2 3 4  

Fonte: o Autor 
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Pela Tabela 2.3, é possível estabelecer uma ordenação dos critérios, baseado no 

número de preferências de um critério a outro. Neste exemplo, o Critério 1 foi preferido 4 

vezes, o Critério 3 obteve três ocorrências, o Critério 4 duas, o Critério 2 apenas uma e o 

Critério 5 não foi preferido em nenhuma comparação. 

Contabilizadas as preferências entre os critérios, é possível determinar o peso de cada 

critério utilizando a Equação (1) (os resultados deverão ser aproximados para um número 

inteiro). O resultado a utilização da equação no exemplo é mostrado na Tabela 2.4. 

            
       

         
    

(1)  

 

em que: 

Wi – peso do indicador i; 

Ni – quantidade de células que o indicador i surgiu na tabela 

Nmin – quantidade de células que o indicador de menor prioridade surgiu na tabela; 

Nmax – quantidade de células que o indicador de maior prioridade surgiu na tabela; 

 

Tabela 2.4 – Cálculo do peso dos indicadores 

 
Número de 

ocorrências 

Peso parcial do 

indicador 

Critério 1 4 5 

Critério 2 1 2 

Critério 3 3 4 

Critério 4 2 3 

Critério 5 0 1 

Fonte: o Autor 

 

Com os pesos calculados, o passo seguinte é estabelecer a forma de medição dos 

critérios. Para tal, o método permite que o usuário estabeleça uma escala de níveis de medição 

que considerar necessário. Neste trabalho, são utilizados três níveis: 0, 1 e 2, reduzindo com 

isso a subjetividade na medição. 

O valor da avaliação da medição é incorporado na tabela para cálculo da pontuação final da 

alternativa. A  
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Tabela 2.5 continua com o exemplo anterior, incorporando a medição da alternativa 

em um determinado instante. 

 

Tabela 2.5 – Cálculo da pontuação final da alternativa 

 
Número de 

ocorrências 

Peso parcial do 

critério (Wi) 

Medição da 

alternativa (Mi) 

Pontuação da 

alternativa 

Critério 1 4 5 2 10 

Critério 2 1 2 0 0 

Critério 3 3 4 2 8 

Critério 4 2 3 1 3 

Critério 5 0 1 1 1 

Total 22 

Fonte: o Autor 

Para evitar distorções e possibilitar comparabilidade, a avaliação final das 

alternativas deve ser apresentada em valor relativo, pois os pesos podem variar de alternativa 

para alternativa. Pela Equação (2) é possível calcular a pontuação relativa da alternativa, que, 

pelo exemplo aqui apresentado, terá o valor de 73,3%. 

  
      

   
 

      
   

      
(2) 

 

Apesar de possuir a limitação de transitividade (se A é preferível a B e B é preferível 

a C, então A é preferível a C), o que pode gerar limitações na análise de cenários complexos, 

o método de análise de pares possui vantagens de simplicidade de aplicação, baixa exigência 

de processamento computacional e baixa subjetividade. Tais vantagens justificam o uso deste 

método no presente trabalho. 

2.4. Uso dos referenciais nos métodos propostos 

Diante dos métodos, ferramentas e técnicas apresentadas, a próxima etapa deste 

trabalho será a concepção de um jogo que provoque um impacto no comportamento dos 

gestores de projetos de inovação, com o objetivo de melhorar o desempenho durante sua 

execução. 
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Como característica do processo de gestão de projetos de inovação tecnológica, 

destaca-se o ambiente complexo em que os projetos estão inseridos, com um alto grau de 

incertezas e alternativas que podem ser desenvolvidas para alcance dos resultados esperados. 

Além do ambiente complexo, também estão presentes neste processo profissionais com alto 

nível de conhecimento tecnológico e direcionados para geração de inovação nas empresas, 

cujo impacto é refletido na sociedade. Recursos humanos com este perfil são caracterizados 

como jogadores conquistadores e socializadores. Desta forma, o jogo a ser elaborado deverá 

conter aspectos de competição não destrutiva e reconhecimento por interações entre equipes, 

visando o alcance dos objetivos propostos. 
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3. MÉTODOS PROPOSTOS 

Baseado nos métodos apresentados no capítulo 2, o jogo a ser proposto neste 

trabalho terá como objetivo avaliar o desempenho de projetos de inovação tecnológica 

pertencentes a uma carteira de um programa de fomento público ou privado. Para tal, será 

selecionado e, se necessário adaptado, um método que permita comparar projetos de 

diferentes empresas de setores industriais distintos, incorporando reforços variáveis, presente 

em dinâmicas de jogos, que motivem os envolvidos a melhorarem seus respectivos 

desempenhos. 

Para cumprimento do objetivo, será proposta a criação de um jogo, cujo regulamento 

será baseado nos indicadores de medição de desempenho de projetos de inovação tecnológica 

a serem monitorados. Baseado nas regras estabelecidas, serão utilizadas técnicas que 

estimulem nos jogadores (neste trabalho, os gestores de projetos) o interesse em participar do 

jogo, incorporando mecânicas que sejam aplicáveis ao processo e atraentes aos envolvidos. 

Para iniciar a elaboração do regulamento do jogo, será necessário definir os 

indicadores de desempenho pelos quais os projetos serão medidos. Em seguida, deverá ser 

selecionado o método para medição dos indicadores definidos. 

 

3.1 Definição dos indicadores de desempenho 

Baseado nas referências de gestão de projetos citadas e no objetivo de medir o 

desempenho de projetos de inovação tecnológica pertencentes a uma carteira, com vistas a 

atrair capital de risco, conclui-se que os indicadores propostos por PILLAI et al. (2002) 

possuem alta correlação com este trabalho. Cabe destacar ainda que a avaliação do 

desempenho do projeto não se limita apenas à fase de desenvolvimento (pós aprovação), pois 

características identificadas na etapa de seleção também possuem relevância para 

organizações investidoras, conforme apresentado por MASON & STARK (2004). 
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Na etapa de seleção, os aspectos considerados relevantes em um projeto estão 

relacionados à sua natureza. Dos processos apresentados no PMBOK GUIDE (2013), os 

indicadores de escopo e risco estão relacionados com esta etapa. Já MASON & STARK 

(2004) tratam estas informações como produto/serviço e mercado. Por fim, PILLAI et al. 

(2002) propõe os indicadores mérito e risco para avaliação desta etapa. Neste trabalho, o 

indicador que refletirá as informações relativas à etapa de seleção será denominado de 

Complexidade Tecnológica. 

De posse das informações da etapa de seleção, o próximo indicador deve refletir o 

desempenho do projeto durante sua execução. Com isso, serão medidos aspectos tradicionais 

da gestão de projetos, representados no PMBOK GUIDE (2013) pelos indicadores tempo, 

custo e aquisições e, por PILLAI et al. (2002), pelo indicador cronograma, que, neste 

trabalho, serão chamados de Evolução Física e Evolução Financeira. 

Ainda na fase de execução do projeto, outro aspecto importante a ser acompanhado e 

medido está relacionado com a capacidade da empresa e da equipe de gestão de projetos em 

oferecer agilidade nos processos de tomada de decisão presentes em diversos pontos do 

projeto. MASON & STARK (2004) tratam desta informação com indicadores relacionados ao 

perfil da equipe de projeto, por meio dos indicadores perfil de empreendedorismo/gestão da 

equipe e operações. Já PILLAI et al. (2002), de forma mais completa e possível de se 

quantificar, resume estas informações pelo indicador Gestão da Inovação, termo esse que 

também será adotado neste trabalho. 

Por fim, como último indicador a ser considerado para medição do desempenho neste 

projeto, será abordado o aspecto financeiro do projeto, presente em todas as referências. 

Ainda que reflita uma situação após a finalização do projeto, MASON & STARK (2004) e 

PILLAI et al. (2002) destacam esta análise como fundamental para investidores aportarem 

recursos na continuidade do projeto, apoiando-o na etapa conhecida como “Vale da Morte” de 
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um projeto. O PMBOK GUIDE (2013) trata desta informação como o custo; MASON & 

STARK (2004) utiliza um indicador denominado considerações financeiras; e PILLAI et al. 

(2002) trabalha com os indicadores atratividade e custo-benefício. Neste trabalho, tais 

indicadores serão avaliados como Projeção Financeira. 

Definidos os indicadores para avaliação do desempenho dos projetos, deve-se 

estabelecer um método para medição, o qual deve ser objetivo e permitir a extração de um 

valor numérico.  

3.1.1. Medição do indicador Complexidade Tecnológica 

Para medição da complexidade tecnológica, será utilizado o Espaço de Produtos, o 

qual contribui na visualização das conexões que o produto a ser desenvolvido terá com os 

atuais produtos produzidos e exportados pelo Brasil. Por esta análise, é possível estimar 

possíveis rotas tecnológicas que o gestor do projeto poderá seguir, caso sua proposta original 

não possa ser desenvolvida. Desta forma, um produto que esteja inserido em uma área com 

muitas conexões no Espaço possui um conjunto de alternativas maior do que um produto que 

se encontra nas extremidades do Espaço, por exemplo. 

Propõe-se a divisão do Espaço de Produtos em três regiões: A, B e C, sendo a região A 

de maior densidade de produtos, a região B de densidade média e a região C de menor 

densidade. A Figura 3.1 apresenta os setores do Espaço de produtos dividido nas três regiões. 
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 Produtos importados pelo país (o tamanho do círculo 

representa o volume de negociações) 
 Produtos exportados pelo país (o tamanho do círculo 

representa o volume de negociações) 
 

 Eletrônica  Papel e celulose  Carnes e ovos  Não classificado 

 Máquinas  Química e saúde  Peixes e frutos do mar  Têxtil e confecções 

 Aeronaves  Agroquímica  Agricultura tropical  Vestuário 

 Caldeiras  Sais e ácidos inorgânicos  Cereais e óleos vegetais  Processam. de alimentos 

 Navios  Petroquímicos  Algod., arroz, soja, outros  Cervejas e destilados 

 Produtos metálicos  Couro  Tabaco  Pedras Preciosas 

 Mat. e eq. de construção  Leite e queijos  Frutas  Carvão 

 Casa e escritório  Fibras Animais  Agricultura mista  Petróleo 

 Outros químicos  Mineração  

Figura 3.1 – Espaço de produtos do Brasil dividido nas áreas A, B e C 

Fonte: Adaptado de (HAUSMANN et al., 2011) 

 

 

Com esta avaliação, investidores terão maior clareza e segurança na tomada de decisão 

da carteira de projetos para investimento, no que tange aspectos de risco tecnológico do 

projeto. Como este método de medição será aplicado no jogo, faz-se necessário o 

estabelecimento de valores numéricos para cada região, os quais posteriormente serão 

utilizados nas regras do jogo deste trabalho. Dessa forma, a pontuação das regiões será: 

 Região A – 100 pontos 

 Região B – 70 pontos 

 Região C – 50 pontos 
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3.1.2. Medição da Evolução Física e Evolução Financeira do Projeto 

O progresso de um projeto é outro indicador de interesse de investidores e demais 

stakeholders de um projeto. Pela evolução, é possível avaliar a capacidade de gestão física e 

financeira da equipe do projeto, bem como acompanhar as entregas planejadas dentro das 

especificações do produto. 

Dentre os diversos métodos utilizados para acompanhar a evolução de um projeto, o 

método proposto por PILLAI & RAO (1996) possibilita uma medição quantitativa do 

progresso de um projeto em relação ao tempo decorrido e ao desembolso financeiro, 

utilizando a ferramenta gráfica PACT, apresentada na Figura 3.2 e na Figura 3.3.  

 

 
Figura 3.2 – Ferramenta gráfica PACT – Análise do desvio físico 

Fonte: Adaptado de (PILLAI; RAO, 1996) 

 
Figura 3.3 – Ferramenta gráfica PACT – Análise do desvio financeiro 

Fonte: Adaptado de (PILLAI; RAO, 1996)  

 



46 

 

Pelo método, é possível determinar o desvio físico (δp) e o desvio financeiro (δc) de 

forma percentual, avaliando a diferença entre os cronogramas físico e financeiro planejados 

para o projeto e a evolução real do projeto. 

Dessa forma, pode-se concluir que o índice de Evolução Física e o índice de Evolução 

Financeira serão calculados como: 

              

              

em que: 

EP – índice de Evolução Física do projeto 

EC – índice de Evolução Financeira do projeto 

 

3.1.3. Medição da Gestão da Inovação 

Aspectos relacionados à gestão da inovação, presentes em uma organização ou em 

uma equipe de projeto, geralmente possuem um alto grau de subjetividade para medição. 

Entretanto, as dimensões propostas por PILLAI et al. (2002) para medição da eficácia na 

decisão podem ser replicadas neste trabalho para medição da Gestão da Inovação, que são: 

sistema de gestão de projetos formalmente estabelecido, liderança, clareza de objetivos, 

sistema de feedback técnico e gerencial e procedimentos especiais para práticas de inovação. 

Para quantificar, cada dimensão será representada por uma variável binária (GI1, GI2, 

..., GI5), onde: 

 GIi = 1, se o projeto possuir a referida dimensão de forma satisfatória; 

 GIi = 0, caso contrário. 

Compilando as cinco variáveis para obtenção do valor do índice de Gestão da 

Inovação, tem-se: 

   
    

 
   

 
      

em que: 
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GI – índice de Gestão da Inovação do projeto 

3.1.4. Medição da Projeção Financeira 

Ainda que todas as referências considerem a avaliação dos aspectos financeiros de 

um projeto, especialmente na aferição dos resultados gerados com sua conclusão, como 

informação fundamental para medição do desempenho e para tomada de decisão de 

investidores, não existe um consenso na forma de medição. Como prática de mercado, os 

investidores avaliam informações presentes nos planos de negócio como Taxa Interna de 

Retorno - TIR, Valor Presente Líquido - VPL, Retorno sobre Investimento – ROI etc. 

Entretanto, tais indicadores possuem alto grau de incerteza durante as fases de elaboração e 

desenvolvimento de um projeto de inovação, uma vez que o produto a ser gerado ainda não 

possui as especificações necessárias para o cálculo de tais índices. 

Dessa forma, para medição do indicador Projeção Financeira, será utilizado o mesmo 

modelo de cálculo aplicado no indicador Gestão da Inovação, cujas variáveis a serem 

consideradas são: valor do investimento para produção, custo de produção, vantagens 

estratégicas, múltiplas aplicações e índices econômicos (TIR, VPL, ROI etc.).  

Para quantificar, cada variável (PF1, PF2, ..., PF5), também de natureza binária, 

obedecerá a seguinte regra: 

 PFi = 1, se o projeto possuir a referida variável de forma satisfatória; 

 PFi = 0, caso contrário. 

A equação para cálculo do índice de Projeção Financeira será: 

   
    

 
   

 
      

em que: 

PF – índice de Projeção Financeira do projeto 
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3.2 Definição do método para medição dos indicadores 

Definidos os indicadores de desempenho e suas respectivas formas de medição, a 

próxima etapa é agregar e normalizar as medições individuais para avaliação de um projeto. 

Dentre os vários métodos existentes, será utilizado o método da análise de pares proposto por 

VALLEJOS & GOMES (2005), pois permite a atribuição de diferentes pesos para os 

indicadores de projetos distintos pertencentes a um determinado portfólio, permitindo a 

comparabilidade entre projetos de tecnologias e empresas distintas. Pelo método, atribui-se 

um peso W a cada indicador do projeto, que pode variar em uma escala de W = 1 a W = 5, 

sendo W = 1 o menor peso e W = 5 o maior peso. 

Em seguida, define-se a escala com a qual serão realizadas as medições dos 

indicadores em uma periodicidade estabelecida. Como todos os indicadores serão calculados 

por meio de índices que variam de zero a 100, não há necessidade de qualquer procedimento 

de normalização. 

 

Com os pesos e a escala de medição, é possível determinar o valor máximo de cada 

projeto pela Equação de Zmax. 

            

 

   

 

em que: 

Zmax – valor máximo da medição dos indicadores de desempenho de um projeto; 

Wi – peso do indicador de desempenho i. 

 

De forma análoga ao cálculo da pontuação máxima, pode-se medir o desempenho do 

projeto em um determinado ponto de medição, que estabelece o valor absoluto medido pelo 

somatório dos produtos entre o valor medido e seu respectivo peso de todos os cinco critérios. 
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em que: 

Z – valor da medição dos indicadores de desempenho de um projeto; 

Mi – medição do indicador de desempenho i de um projeto; 

Entretanto, como o objetivo é permitir a comparabilidade entre os projetos de um 

portfólio, calcula-se o valor relativo do desempenho de cada projeto, dividindo o valor 

medido pelo valor máximo. Esta variável será denominada Índice de Desempenho Global 

(IDG) do projeto. 

     
 

    
      

(3) 

em que: 

IDGi – valor percentual do desempenho do projeto em um determinado ponto de 

medição; 

Para ilustrar o método, será apresentado um exemplo: para dois projetos (A e B), os 

pesos dos indicadores são apresentados na Tabela 3.1: 

Tabela 3.1 – Exemplo de pesos de projetos 

Indicador Peso - Projeto A Peso - Projeto B 

Complexidade Tecnológica 4 5 

Evolução Física 2 3 

Evolução Financeira 2 3 

Gestão da Inovação 3 2 

Projeção Financeira 3 4 

Fonte: o Autor 

Pelas equações anteriores, projeto A pode ter uma pontuação máxima de: 

100.(4+2+2+3+3) = 1400; e o projeto B poderá ter uma pontuação máxima de 

100.(5+3+3+2+4) = 1700. 

Ao longo da execução do projeto, cada critério será medido para cada projeto. 

Exemplo: em um determinado momento de medição, o projeto A obteve como valores 70, 85, 

80, 75 e 50. Com esta pontuação, o desempenho do projeto naquele momento é (70 x 4) + (85 
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x 2) + (80 x 2) + (75 x 3) + (50 x 3) = 985/1400 = 70,4%. Aplicando a mesma lógica para o 

projeto B, as medições em um determinado momento foram: 60, 70, 70, 90 e 60. Com esta 

medição, o desempenho do projeto B é de (60 x 5) + (70 x 3) + (70 x 3) + (90 x 2) + (60 x 4) 

= 1140/1700 = 67,1%. Conclui-se que, apesar do projeto B ter um valor absoluto maior, seu 

índice de desempenho relativo é inferior ao projeto A.  

De posse dos indicadores e dos métodos de medição, a próxima etapa é aplicar as 

dinâmicas de jogos para influenciar o comportamento dos participantes e fortalecer o 

engajamento no processo. 

 

3.3 O Jogo 

Com os indicadores de desempenho dos projetos estabelecidos, assim como as 

respectivas formas de medição, o processo possui as principais definições de um regulamento 

de um jogo. Com isso, a próxima etapa é realizar uma análise dos indicadores à luz dos 

comportamentos dos jogadores deste processo (conquistadores e socializadores), para então 

serem incorporadas as mecânicas de jogos para construir o processo lúdico, agregando 

características de reforço variável que motivem os envolvidos a estarem no jogo. 

Cabe salientar que a incorporação de dinâmicas de jogos pode variar de projetista 

para projetista, haja vista a quantidade de mecânicas possíveis de se incorporar. Neste 

trabalho, serão utilizadas as mecânicas de pontuação, níveis e painel de líderes, apresentadas 

no Capítulo 2. 

Neste trabalho, os projetos de inovação tecnológica serão caracterizados por 

“cartões”, semelhantes ao existente no jogo Super Trunfo, conforme apresentado na Figura 

3.4. No cartão, serão apresentadas informações básicas sobre o projeto (título, objetivo e 

empresa), os indicadores de desempenho que serão medidos (com a informação do respectivo 
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peso) e seu respectivo desempenho, o qual será medido conforme método apresentado em 

2.3.2.  

 
Figura 3.4 – Representação do projeto na forma de cartão 

 

3.3.1. Uso de mecânica de níveis 

Durante o desenvolvimento do projeto, seu desempenho tende a variar e, quando o 

mesmo atinge determinados parâmetros estabelecidos para cada indicador, o projeto avança 

nos níveis bronze, prata e ouro, conforme apresentado na Figura 3.4. A utilização desta escala 

retrata um exemplo de aplicação da mecânica de níveis, de forma semelhante a um programa 

de milhagem de companhias aéreas. Com a aplicação desta mecânica, os jogadores serão 

conduzidos a buscar um avanço de categoria em todos os indicadores. Caso não seja possível, 

o jogador poderá avaliar onde serão direcionados seus esforços, dado seu conhecimento dos 

pesos de cada indicador em seu respectivo projeto. Para os cinco indicadores definidos no 

jogo deste trabalho, a classificação dos níveis é apresentada na Tabela 3.2. 

3.3.2. Uso de mecânica de pontos 

A mecânica de pontos será aplicada no Índice de Desempenho Global do projeto, 

cuja forma de cálculo do índice percentual é apresentada na seção 3.2. Esta mecânica permite 

 
Descrição do projeto         XXX 

(Título e objetivo) 

 

 

Logo da empresa 
 

W1 Complexidade Tecnológica  

W2 Evolução Física  

W3 Evolução Financeira  

W4 Gestão da Inovação  

W5 Projeção Financeira  

 

Pontuação 

total do 

projeto 
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a algum stakeholder ordenar a carteira de projetos, tanto em ordem crescente quanto em 

ordem decrescente. 

Com a aplicação deste método, busca-se estimular um comportamento de competição 

entre os jogadores, que despenderão esforços para ter uma pontuação maior que os demais 

jogadores. 

 

Tabela 3.2 – Definição dos níveis para os indicadores do jogo 

Complexidade 

Tecnológica 

 Produto proposto no projeto inserido na área A do Espaço de 

Produtos (100 pontos) 

 Produto proposto no projeto inserido na área B do Espaço de 

Produtos (70 pontos) 

 Produto proposto no projeto inserido na área C do Espaço de 

Produtos (50 pontos) 

Evolução Física 

 Projeto com EP > 90% 

 Projeto com 70 < EP < 90% 

 Projeto com EP < 70% 

Evolução 

Financeira 

 Projeto com EC > 90% 

 Projeto com 70 < EC < 90% 

 Projeto com EC < 70% 

Gestão da 

Inovação 

 Projeto com GI > 80% 

 Projeto com 60 < GI < 80% 

 Projeto com GI < 60% 

Projeção 

Financeira 

 Projeto com PF > 80% 

 Projeto com 60 < PF < 80% 

 Projeto com PF < 60% 

Fonte: o Autor 

3.3.3. Uso de mecânica de painel de líderes 

Como incremento ao estímulo provocado pela dinâmica de pontos, o painel de 

líderes será a visualização dos projetos com maior pontuação, apresentando aos interessados 

nos projetos as melhores cartas naquele momento. Com esta mecânica, agrega-se uma 

ferramenta visual que, não só fortalecerá o status de determinados jogadores, como também 
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pré-seleciona um conjunto de cartas para organizações interessadas em investir. Um exemplo 

de painel de líderes é apresentado na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Exemplo fictício de painel de líderes 

Projetos TOP 5 Pontuação 

 Projeto fictício A 97 pontos 

 Projeto fictício B 92 pontos 

 Projeto fictício C 88 pontos 

 Projeto fictício D 83 pontos 

 Projeto fictício E 79 pontos 

Fonte: o Autor 

 

Finalizada a modelagem do jogo para monitoramento do desempenho de uma carteira 

de projetos de inovação tecnológica, foi realizada uma prova de conceito, aplicando-se o 

conceito do jogo em uma carteira de 10 projetos. Este conjunto de projetos foi uma 

amostragem do portfólio de projetos apoiados pelo Edital SENAI SESI de Inovação. 

O Edital SENAI SESI de Inovação é um mecanismo que fomenta o desenvolvimento 

de produtos e processos inovadores nas empresas industriais brasileiras por meio de um apoio 

financeiro oferecido pelo SENAI e pelo SESI. Com este recurso, a empresa poderá usufruir da 

infraestrutura laboratorial e contar com a equipe de profissionais das entidades do Sistema 

Indústria para apoiar o desenvolvimento de suas inovações. 

Anualmente, o Edital apoia cerca de 100 projetos de empresas, os quais possuem 

duração média de 20 meses. Deste espaço amostral de projetos, foram selecionados 10 

projetos da edição 2012, que iniciaram seu desenvolvimento em janeiro de 2013. Com esta 

amostra, será possível realizar a prova de conceito do jogo com uma quantidade maior de 

informações, tendo em vista que os projetos devem ter avançado mais de 50% das etapas 

previstas. Optou-se por ocultar os nomes das empresas por questões de confidencialidade. 

 
Logo 

Empresa 

 

 

 

 

Logo 

Empresa 

Logo 

Empresa 

Logo 

Empresa 

Logo 

Empresa 
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4 ESTUDO DE CASO 

Tendo-se estabelecido o método de medição de desempenho de projetos de inovação 

tecnológica, foi realizada uma prova de conceito com projetos de um portfólio apoiado pelo 

Edital SENAI SESI de Inovação – edição 2012. Os pesos dos indicadores de cada projeto 

foram definidos pelas equipes executoras, compostas por membros do SENAI e da empresa. 

4.1. Aplicação do jogo 

A amostra foi extraída dos projetos aprovados nos estados do Paraná e Rio Grande 

do Sul, buscando uma variação de áreas tecnológicas, porte de empresa e evolução do projeto. 

Dadas estas características, as informações da amostra de projetos selecionados para este 

trabalho é listada na Tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1 – Relação de projetos de inovação para realização do estudo de caso 

ID do 

projeto 
Título do projeto 

P01 Novo queijo p/ cães e gatos com probióticos e prebióticos 

P02 Sopa congelada com Ômega 3 

P03 Portal e-commerce para moda utilizando dispositivo Kinect 

P04 Sistema dispensador com autodosagem para produtos odontológicos 

P05 Desenvolvimento de máquina CNC para fixação de cristais em artefatos de moda 

P06 
Substituição de madeira nobre por polímeros ecológicos em pistas esportivas de 

bolão 

P07 
Manopla para irrigador/aspirador em polímeros de alto desempenho utilizado em 

cirurgias videolaparoscópicas ou convencionais 

P08 
Desenvolvimento e validação de instrumentais e equipamentos de videocirurgia 

inovadores 

P09 Processo construtivo modular - polímero PCMP 

P10 CloudBowling - Automação modular distribuída de pistas de Boliche 

Fonte: o Autor 

A aplicação do método do jogo será apresentada em todas as etapas para o Projeto 

P01 – Novo queijo p/ cães e gatos com probióticos e prebióticos. Em seguida, serão 

apresentados os resultados finais da aplicação do jogo nos demais projetos, cujo detalhamento 

está descrito no Apêndice. 
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Para iniciar a construção do cartão do projeto, serão inseridas as informações de 

título, objetivo e logo da empresa, conforme Figura 4.1. 

 

O próximo passo é o estabelecimento dos pesos de cada indicador. Consultando a 

empresa gestora do projeto, bem como a equipe do SENAI envolvida, concluiu-se que a 

priorização dos pesos será conforme apresentado na Tabela 4.2. 

 

 
Figura 4.1 – Cartão do projeto P01 com informações de título e objetivo 

 

 

Tabela 4.2 – Priorização dos indicadores referente ao projeto P01 

 
1. 

Complexidade 

Tecnológica 

2. 

Evolução 

Física 

3. 

Evolução 

Financeira 

4.  
Gestão da 

Inovação 

5.  
Projeção 

Financeira 
1. Complexidade 

Tecnológica 
     

2. 
Evolução Física 

1     

3. 
Evolução Financeira 

1 3    

4. 
Gestão da Inovação 

1 4 4   

5. 
Projeção Financeira 

5 5 5 5  

Fonte: o Autor 

 

W1 Complexidade Tecnológica  

W2 Evolução Física  

W3 Evolução Financeira  

W4 Gestão da Inovação  

W5 Projeção Financeira  

 

Novo queijo p/ cães e gatos            XX pontos 
com probióticos e prebióticos          
 

Desenvolver um novo queijo com probióticos e 
prebióticos para cães e gatos, voltados para 
melhorar o funcionamento intestinal desses 
pequenos animais e reduzir a halitose, originando 
um produto funcional. 

 
 

Logo da empresa 



56 

 

Com a tabela de priorização montada, calcula-se os pesos dos indicadores, conforme 

método apresentado na seção 2.3. 

 

           
       

         
    

     
   

   
           

     
   

   
           

     
   

   
           

     
   

   
           

     
   

   
           

 

A Figura 4.2 apresenta o cartão do projeto P01 com a informação dos pesos 

estabelecidos. 

 
Figura 4.2 – Cartão do projeto P01 com as informações dos pesos  

 

4 Complexidade Tecnológica  

1 Evolução Física  

2 Evolução Financeira  

3 Gestão da Inovação  

5 Projeção Financeira  

 

Novo queijo p/ cães e gatos            XX pontos 
com probióticos e prebióticos          
 

Desenvolver um novo queijo com probióticos e 
prebióticos para cães e gatos, voltados para 
melhorar o funcionamento intestinal desses 
pequenos animais e reduzir a halitose, originando 
um produto funcional. 

 
 

Logo da empresa 
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A etapa seguinte é calcular os valores para cada indicador. Iniciando pelo indicador 

de Complexidade Tecnológica, será utilizado o Espaço de Produtos para verificar em qual 

região o produto proposto melhor se enquadra. Como o produto final previsto neste projeto é 

um alimento funcional para animais domésticos, os produtos no Espaço que mais se 

aproximam das características deste projeto encontram-se na área B. Pelo regulamento do 

jogo, projetos com produtos que se encontrem na área B do Espaço de Produtos possuem uma 

classificação prata nos níveis deste indicador. Dessa forma, a primeira linha de indicadores do 

cartão será preenchida conforme Figura 4.3. 

4 Complexidade Tecnológica  

Figura 4.3 – Níveis do indicador Complexidade Tecnológica para o projeto P01 
 

 

Os próximos indicadores a serem calculados são Evolução Física e Evolução 

Financeira. Para utilizar a ferramenta gráfica proposta por PILLAI & RAO (1996), criou-se 

uma planilha Excel que possuísse as mesmas características do método. Como fonte de dados, 

utilizou-se o Sistema de Gestão de Apoio Financeiro (SGF) da CNI, no qual estão inseridas 

todas as informações de escopo e gestão dos projetos. Com base nas informações extraídas 

desta base de dados, foram gerados os gráficos da Figura 4.4, pelo qual foram calculados os 

valores de δp e δc. 

Pelos gráficos apresentados, tem-se que δp = 21% e δc = 38%. Com isso, tem-se que: 

EP = 1 – δp 

EP = 1 – 0,21 

EP = 79% 

 

e 

EC = 1 – δp 

EC = 1 – 0,38 

EC = 62% 
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Figura 4.4 – Ferramenta gráfica para cálculo de δp e δc  

 

 

Calculados os indicadores de Evolução Física e Evolução Financeira e comparando 

os resultados com as regras do jogo estabelecidas na Tabela 3.2, conclui-se que os níveis 

desses são prata e bronze, respectivamente, conforme apresentado na Figura 4.5. 

 

2 Evolução Física  

3 Evolução Financeira  

Figura 4.5 – Níveis de Evolução Física e Evolução Financeira do projeto P01 

 

 

Como próxima etapa, serão calculados os indicadores de Gestão da Inovação e 

Projeção Financeira. Para ambos os casos, será necessário captar a percepção dos comitês de 

avaliação de projetos criados pelo Departamento Nacional do SENAI para monitoramento dos 

projetos do Edital SENAI SESI de Inovação. Estes comitês, formados por equipes 

Desvio 

Financeiro 

Desvio 

Físico 
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multidisciplinares, realizam visitas periódicas de acompanhamento e reportam às equipes do 

SENAI e do SESI os desvios identificados, como insumo para tomada de decisão pela equipe 

de projeto local e pelos organizadores nacionais do Edital. 

Consultando o comitê de avaliação do projeto P01 para os aspectos avaliados no 

indicador Gestão da Inovação, o valor das variáveis GI1, ..., GI5 são apresentados na Tabela 

4.3. 

Tabela 4.3 – Avaliação das variáveis do indicador Gestão da Inovação 

Variável Avaliação Valor 

Sistema de gestão de projetos formalmente 

estabelecido 

Não satisfatório 0 

Liderança Satisfatório 1 

Clareza de objetivos Satisfatório 1 

Sistema de feedback técnico e gerencial Satisfatório 1 

Procedimentos especiais para práticas de inovação Não satisfatório 0 

Fonte: o Autor 

 

 

De posse dos valores das variáveis binárias que compõem o indicador Gestão da 

Inovação, calcula-se o valor do indicador pela equação apresentada na seção 3.1.3. 

 

   
    

 
   

 
      

   
         

 
      

       

 

 

Pela regra estabelecida no jogo para o indicador Gestão do Inovação, tem-se que GI 

= 60% representa o nível prata. 



60 

 

Seguindo o mesmo procedimento, o comitê de avaliação do projeto P01 foi 

consultado para os aspectos avaliados no indicador Projeção Financeira, cujos valores das 

variáveis PF1, ..., PF5 são apresentados na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Avaliação das variáveis do indicador Projeção Financeira 

Variável Avaliação Valor 

Valor do investimento para produção Satisfatório 1 

Custo de produção Satisfatório 1 

Vantagens estratégicas Satisfatório 1 

Múltiplas aplicações Satisfatório 1 

Índices econômicos (TIR, VPL, ROI etc.) Não satisfatório 0 

Fonte: o Autor 

 

 

Com os valores das variáveis binárias do indicador Projeção Financeira, o valor do 

indicador é calculado com base na equação apresentada na seção 3.1.4. 

 

   
    

 
   

 
      

   
         

 
      

       

 

 

Com PF = 80%, o indicador Projeção Financeira representa o nível ouro no 

regulamento do jogo. 

Calculados todos os indicadores e analisando seus valores à luz das regras 

estabelecidas para o jogo, o cartão do projeto P01 possui as informações dos níveis, 

apresentado na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Cartão do projeto P01 com informação dos níveis dos indicadores 

 

 

A última etapa para preenchimento das informações do cartão é o cálculo do Índice 

de Desempenho Global do projeto (IDGP01). Seguindo o procedimento apresentado na seção 

0, serão calculados os valores de Zmax_P01, ZP01 e  IDGP01. 

                

 

   

 

                         

              

       

 

   

 

                                                  

          

 

 

 

4 Complexidade Tecnológica  

1 Evolução Física  

2 Evolução Financeira  

3 Gestão da Inovação  

5 Projeção Financeira  

 

Novo queijo p/ cães e gatos            XX pontos 
com probióticos e prebióticos          
 

Desenvolver um novo queijo com probióticos e 
prebióticos para cães e gatos, voltados para 
melhorar o funcionamento intestinal desses 
pequenos animais e reduzir a halitose, originando 
um produto funcional. 

 
Logo da empresa 

 Logo da Empresa 
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De posse do valor de IDGP01, o cartão do projeto P01 contendo todas as informações 

estabelecidas na regra do jogo concebido é apresentado na Figura 4.7. 

 
Figura 4.7 – Cartão do projeto P01 com todas as informações do jogo 

 

 

Com as regras do jogo estabelecidas e testadas em um projeto de inovação 

tecnológica, replicou-se o procedimento nos demais projetos, cujo cartões são apresentados na 

Tabela 4.5. 

  

 

4 Complexidade Tecnológica  

1 Evolução Física  

2 Evolução Financeira  

3 Gestão da Inovação  

5 Projeção Financeira  

 

Novo queijo p/ cães e gatos            71 pontos 
com probióticos e prebióticos          
 

Desenvolver um novo queijo com probióticos e 
prebióticos para cães e gatos, voltados para 
melhorar o funcionamento intestinal desses 
pequenos animais e reduzir a halitose, originando 
um produto funcional. 

 
Logo da empresa 

 Logo da Empresa 
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Tabela 4.5 – Cartões da amostragem de 10 projetos de inovação tecnológica 
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65 

 

  

Fonte: o Autor 

 

 

4.2. Avaliação dos Resultados 

Dentre os resultados que podem ser observados após a aplicação do jogo na 

amostragem de 10 projetos de inovação tecnológica, o principal está na constatação de ser 

possível aplicar dinâmicas de jogos em processos de gestão de projetos de inovação 

tecnológica. Com esta hipótese confirmada, as características de mudanças comportamentais 

presentes nas dinâmicas de jogos serão incorporadas na gestão de projetos, cujo impacto tende 

a ser positivo no desempenho da execução dos mesmos. 

Especificamente em relação ao jogo proposto neste trabalho, outros benefícios 

podem ser observados, tais como: 

 Facilidade na leitura do desempenho do projeto – por meio da criação dos 

cartões ao estilo do jogo Super Trunfo®, o usuário ou qualquer stakeholder 

poderão fazer uma leitura dos principais aspectos de um projeto, por meio das 

informações presentes no cartão. Neste cartão, um stakeholder terá uma breve 

informação sobre o escopo do projeto, a empresa que o está desenvolvendo, os 
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principais indicadores de desempenho e seus respectivos progressos. Com esta 

informação, a organização patrocinadora da carteira de projetos (por exemplo, o 

SENAI no âmbito do Edital SENAI SESI de Inovação), poderá classificar os 

projetos de melhor desempenho (apresentando-os para investidores externos) e 

os projetos de pior desempenho (que poderão ser objetos de avaliação de 

interrupção). 

 Rápida visualização dos pontos fortes e fracos do projeto – com a proposta 

de criação dos níveis ouro, prata e bronze para cada indicador de desempenho 

selecionado, qualquer parte interessada no projeto poderá verificar quais os 

indicadores de melhor e de pior desempenho de um determinado projeto. Como 

consequência, um investidor interessado em projetos de alta complexidade 

tecnológica, por exemplo, voltará suas atenções para os projetos classificados 

como ouro neste indicador. 

 Avaliação dos projetos conforme sua natureza técnica – com a aplicação dos 

pesos nos indicadores de desempenho dos projetos, pôde-se avaliar cada projeto 

de acordo com suas especificidades, ou seja, tornou-se possível a comparação 

entre projetos de áreas tecnológicas distintas, executados por empresas de 

diferentes portes. 

 Estímulo à competição pela criação do Painel de Líderes – com o cálculo do 

Índice de Desempenho Global (IDG), é possível ordenar os projetos em ordem 

decrescente de desempenho geral. A Tabela 4.6 apresenta o Painel de Líderes 

dos 10 projetos selecionados para este trabalho. O uso desta mecânica de jogo, 

além de estimular a competição entre os jogadores, se apresenta como uma 

alternativa para seleção dos principais projetos a serem apresentados para busca 

de capital externo.  
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Tabela 4.6 – Painel de Líderes dos 10 projetos selecionado 

Painel de Líderes Pontuação 

Desenvolvimento e Validação de Instrumentais e Equipamentos 

de Videocirurgia Inovadores 
87 pontos 

 Sistema dispensador com autodosagem para odontologia 76 pontos 

 Novo queijo p/ cães e gatos com probióticos e prebióticos 71 pontos 

 Processo Construtivo Modular - Polímero PCMP 70 pontos 

 Portal e-commerce para Moda 69 pontos 

Desenvolvimento de Máquina CNC para Fixação de Cristais em 

Artefatos de Moda 
68 pontos 

CloudBowling - Automação modular distribuída de pistas de 

Boliche 
67 pontos 

Manopla para irrigador/aspirador em polímeros de alto 

desempenho utilizado em cirurgias videolaparoscópicas 
60 pontos 

 Sopa congelada com Ômega 3 51 pontos 

Substituição de madeira nobre por polímeros ecológicos em 

pistas esportivas de bolão 
38 pontos 

Fonte: o Autor 

 

Apesar dos benefícios apresentados, a dinâmica de jogos aqui proposta apresenta 

algumas limitações, a saber: 

 Quantidade restrita de informações – as informações presentes nos cartões 

oferecem ao usuário uma rápida visualização do desempenho do projeto, porém 

não apresenta detalhes importantes como data de início e data de conclusão, 

orçamento do projeto, localização, especificações técnicas etc. Dessa forma, o 

jogo desperta no usuário o interesse em conhecer mais profundamente um 

projeto, porém não aborda um conjunto completo de informações que tornem 

possível uma tomada de decisão. 

  

 
Empresa 
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09 

Empresa 
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07 
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02 
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 Informação estática – toda informação apresentada sobre os projetos reflete um 

desempenho instantâneo. Em nosso estudo de caso, a medição foi realizada em 

fevereiro/2014, a qual possivelmente é diferente do desempenho em maio/2014, 

por exemplo. 

 Ausência de critérios de desempate – com o aumento no número de projetos 

participantes no jogo, há uma tendência em surgirem projetos de mesma 

pontuação no IDG. Com isso, faz-se necessário o estabelecimento de regras 

adicionais que permitam um desempate, em especial se o jogo for aplicado em 

competições que gerem premiações. 

Apesar das limitações e dos ajustes apresentados, os benefícios com o uso de 

dinâmicas de jogos justificam sua aplicação, pois permite a todos os envolvidos terem uma 

visão rápida e lúdica do desempenho da carteira de projetos, facilitando a seleção dos projetos 

que terão tratamento diferenciado e direcionando as ações a serem tomadas. 

 

 

 

 

 

  



69 

 

5 CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo a incorporação de dinâmicas de jogos (do 

inglês – gamification) na gestão de projetos de inovação tecnológica, visando melhoria no 

desempenho na fase de execução por meio de mudanças comportamentais das partes 

envolvidas. A motivação para esta abordagem se deve ao fato de que os recursos destinados 

ao desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), em especial por órgãos 

públicos, são realizados por meio de Editais, pelos quais empresas submetem seus projetos de 

inovação tecnológica com vistas a conseguir recursos para o desenvolvimento. 

Para condução dos trabalhos, foi realizada uma revisão bibliográfica dos conceitos 

relacionados à dinâmica de jogos, onde foram abordados aspectos relacionados à motivação 

para jogar, tipos de jogadores e mecânicas existentes para incorporar jogos em processos 

organizacionais. Também foram estudados aspectos relacionados à gestão de projetos de 

inovação, apresentando desde métodos clássicos de gestão de projetos (PMBOK®), até 

métodos contemporâneos que realizam a gestão de projetos baseado nos interesses dos 

principais stakeholders. Por fim, foram apresentados métodos de seleção e estabelecimento de 

pesos para indicadores de desempenho, tais como: métodos multicritérios, Espaço de 

Produtos e pesquisas realizadas com organizações investidoras. 

Após uma revisão do Estado da Arte, foi proposta a metodologia do trabalho. 

Primeiramente, foram definidos os indicadores de desempenho a serem monitorados. Em 

seguida, iniciou-se a concepção do jogo, estabelecendo as regras de pontuação para cada 

indicador. Por fim, finalizou-se o desenho do jogo por meio da incorporação de mecânicas 

que tornassem a visualização das informações mais rápida e lúdica. Definiu-se que o método a 

ser aplicado para tal visualização seria semelhante ao jogo popular denominado Super 

Trunfo®. 
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Com os indicadores de desempenho definidos e as regras do jogo definidas, realizou-

se um estudo de caso com 10 projetos pertencentes ao portfólio de projetos do Edital SENAI 

SESI de Inovação. Nesta aplicação, foram mensurados os indicadores de desempenho e 

construídos os cartões de cada projeto. Também foi possível elaborar um Painel de Líderes, 

utilizando o Índice Global de Desempenho dos projetos. Com esta aplicação, constatou-se ser 

possível criar jogos que sejam incorporados em gestão de projetos de inovação tecnológica. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, constataram-se alguns benefícios e 

limitações na aplicação do jogo proposto. Dentre os benefícios, destacam-se a facilidade na 

leitura do desempenho do projeto, rapidez na visualização dos pontos fortes e fracos do 

projeto, avaliação dos projetos conforme sua natureza técnica e estímulo à competição entre 

gestores de projetos, fomentando a melhoria na execução. Por outro lado, o jogo apresenta 

algumas limitações, tais como: quantidade restrita de informações nos cartões, informação 

representando um determinado momento no tempo (informação estática) e ausência de 

critérios de desempate, no caso de usar o jogo para premiações. 

Por fim, conclui-se que o objetivo geral deste trabalho foi alcançado, dado ter sido 

comprovada a possibilidade de incorporar dinâmicas de jogos na gestão de projetos de 

inovação tecnológica. Com esta comprovação, espera-se que as alterações de comportamento 

causadas pelas mecânicas de jogos possam contribuir com a melhoria no desempenho dos 

projetos de inovação, seja por meio da busca por um reconhecimento no ambiente do jogo 

(status), seja pela competição com os demais gestores de projetos participantes do jogo. 

Estabelecidas às conclusões e limitações do estudo aqui apresentado, sugere-se a 

seguir algumas propostas para trabalhos futuros, visando o aperfeiçoamento dos resultados 

aqui alcançados ou o alcance de novos objetivos. Desta forma, propõe-se: 

 Aplicar dinâmicas de jogos em outros processos organizacionais, ampliando o 

escopo de utilização de ferramentas lúdicas em organizações; 
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 Avaliar os impactos gerados pela incorporação de dinâmicas de jogos em 

diferentes processos organizacionais, nos stakeholders e processos envolvidos; 

 Identificar os indicadores de desempenho de interesse dos diferentes 

stakeholders, coletando a percepção de cada parte interessada e incorporando 

tais percepções no jogo a ser elaborado; 

 Comparar os impactos causados pela aplicação de diferentes mecânicas de jogos 

em diferentes perfis de jogadores, com vistas a obter os melhores resultados na 

aplicação de dinâmicas de jogos. 

Como conclusão final deste trabalho, cabe destacar o crescimento do número de 

empresas criadas com vistas a implementar dinâmicas de jogos em processos organizacionais, 

haja vista o impacto gerado no comportamento das pessoas envolvidas. Com este trabalho, a 

comunidade acadêmica recebe uma contribuição de uma tema que possui relação direta com o 

ambiente empresarial, podendo gerar benefícios que impactam em uma melhor utilização dos 

recursos do país e, consequentemente, no crescimento econômico advindo fomento às ações 

de inovação. 
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APÊNDICE 

Aplicação do Jogo nos 10 projetos do Estudo de Caso 

 

Lista de Projetos 

ID Título Resumo 

01 

Novo queijo p/ cães e 

gatos com probióticos e 

prebióticos 

Desenvolver um novo queijo com probióticos e 

prebióticos para cães e gatos, voltados para melhorar 

o funcionamento intestinal desses pequenos animais e 

reduzir a halitose, originando um produto funcional. 

02 
Sopa congelada com 

Ômega 3 

Desenvolver um produto com utilização de Ômega 3, 

para beneficiar a saúde das pessoas, no que diz 

respeito a prevenção e tratamento de doenças, 

atendendo também às necessidades de praticidade. 

03 
Portal e-commerce para 

Moda 

Plataforma para indústria do vestuário que possibilite 

ao usuário escolher roupas e acessórios a partir do 

escaneamento corpóreo com o sensor Kinect®. 

04 

Sistema dispensador 

com autodosagem para 

odontologia 

Sistema dispensador com sistema de dosagem 

controlado, uniforme e reprodutível para produtos 

odontológicos como resinas, cimentos e clareadores. 

05 

Desenvolvimento de 

Máquina CNC para 

Fixação de Cristais em 

Artefatos de Moda 

Equipamento capaz de fixar cristais de diferentes 

tamanhos e formatos em diversos tipos de superfícies 

como couro, têxteis planos e circulares, metais, 

sintéticos e polímeros. 

06 

Substituição de madeira 

nobre por polímeros 

ecológicos em pistas 

esportivas de bolão 

Desenvolver chapa em polímero na construção das 

pistas de esporte de bolão, com o fim de viabilizar 

ecologicamente, o atendimento de uma crescente 

demanda com custos mais acessíveis. 

07 

Manopla para 

irrigador/aspirador em 

polímeros de alto 

desempenho 

utilizado em cirurgias 

videolaparoscópicas ou 

convencionais 

O projeto visa o desenvolvimento de uma manopla 

em polímeros de alta performance, a qual constitui-se 

em uma peça intermediária para o irrigador/aspirador, 

instrumento utilizado em cirurgias 

videolaparoscópicas e convencionais. 

08 

Desenvolvimento e 

Validação de 

Instrumentais e 

Equipamentos de 

Videocirurgia 

Inovadores 

Desenvolvimento e validação de um conjunto de 

instrumentais diferenciados para a realização de 

videocirurgias. 

09 

Processo Construtivo 

Modular Polímero 

PCMP 

Desenvolver um novo processo construtivo de 

estrutura de sofás através do emprego de material 

polimérico, permitindo a modularização e 

padronização de componentes. 

10 

CloudBowling - 

Automação modular 

distribuída de pistas de 

Boliche 

O objetivo principal deste projeto é o 

desenvolvimento de um Sistema de Automação 

Modular de Pistas de Boliche com todos os princípios 

de engenharia, telemática e segurança. 
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Priorização da importância dos indicadores 

 

a. Matrizes de comparação par a par 

PROJETO 01 
Complexidade 

Tecnológica 
Evolução 

Física 
Evolução 

Financeira 
Gestão da 

Inovação 
Projeção 

Financeira 

Complexidade Tecnológica      

Evolução Física 1     

Evolução Financeira 1 3    

Gestão da Inovação 1 4 4   

Projeção Financeira 5 5 5 5  
 

PROJETO 02 
Complexidade 

Tecnológica 
Evolução 

Física 
Evolução 

Financeira 
Gestão da 

Inovação 
Projeção 

Financeira 

Complexidade Tecnológica      

Evolução Física 1     

Evolução Financeira 1 2    

Gestão da Inovação 1 4 4   

Projeção Financeira 1 5 5 4  
 

PROJETO 03 
Complexidade 

Tecnológica 
Evolução 

Física 
Evolução 

Financeira 
Gestão da 

Inovação 
Projeção 

Financeira 

Complexidade Tecnológica      

Evolução Física 1     

Evolução Financeira 1 3    

Gestão da Inovação 1 4 4   

Projeção Financeira 5 5 5 5  
 

PROJETO 04 
Complexidade 

Tecnológica 
Evolução 

Física 
Evolução 

Financeira 
Gestão da 

Inovação 
Projeção 

Financeira 

Complexidade Tecnológica      

Evolução Física 1     

Evolução Financeira 3 3    

Gestão da Inovação 4 4 4   

Projeção Financeira 1 5 5 4  
 

PROJETO 05 
Complexidade 

Tecnológica 
Evolução 

Física 
Evolução 

Financeira 
Gestão da 

Inovação 
Projeção 

Financeira 

Complexidade Tecnológica      

Evolução Física 2     

Evolução Financeira 3 3    

Gestão da Inovação 4 2 3   

Projeção Financeira 1 2 3 4  
 

PROJETO 06 
Complexidade 

Tecnológica 
Evolução 

Física 
Evolução 

Financeira 
Gestão da 

Inovação 
Projeção 

Financeira 

Complexidade Tecnológica      

Evolução Física 1     

Evolução Financeira 1 2    

Gestão da Inovação 4 4 4   

Projeção Financeira 1 2 3 4  
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PROJETO 07 
Complexidade 

Tecnológica 
Evolução 

Física 
Evolução 

Financeira 
Gestão da 

Inovação 
Projeção 

Financeira 

Complexidade Tecnológica      

Evolução Física 1     

Evolução Financeira 1 2    

Gestão da Inovação 1 2 4   

Projeção Financeira 1 2 5 5  
 

PROJETO 08 
Complexidade 

Tecnológica 
Evolução 

Física 
Evolução 

Financeira 
Gestão da 

Inovação 
Projeção 

Financeira 

Complexidade Tecnológica      

Evolução Física 1     

Evolução Financeira 1 2    

Gestão da Inovação 1 4 4   

Projeção Financeira 5 5 5 5  
 

PROJETO 09 
Complexidade 

Tecnológica 
Evolução 

Física 
Evolução 

Financeira 
Gestão da 

Inovação 
Projeção 

Financeira 

Complexidade Tecnológica      

Evolução Física 2     

Evolução Financeira 3 3    

Gestão da Inovação 4 2 3   

Projeção Financeira 5 2 3 5  
 

PROJETO 10 
Complexidade 

Tecnológica 
Evolução 

Física 
Evolução 

Financeira 
Gestão da 

Inovação 
Projeção 

Financeira 

Complexidade Tecnológica      

Evolução Física 2     

Evolução Financeira 3 3    

Gestão da Inovação 4 2 3   

Projeção Financeira 1 2 3 4  

 
 

b. Cálculo dos pesos dos indicadores 

     
       

         
   

 W1 

Complexidade 

Tecnológica 

W2 

Evolução 

Física 

W3 

Evolução 

Financeira 

W4 

Gestão da 

Inovação 

W5 

Projeção 

Financeira 

Projeto 01 4 1 3 2 5 

Projeto 02 5 2 1 4 3 

Projeto 03 4 1 2 3 5 

Projeto 04 3 1 3 5 3 

Projeto 05 2 4 5 3 1 

Projeto 06 4 3 2 5 1 

Projeto 07 5 4 1 2 3 

Projeto 08 4 2 1 3 5 

Projeto 09 1 4 5 2 3 

Projeto 10 2 4 5 3 1 
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Complexidade Tecnológica (Fonte: Espaço de Produtos) 

 
 Eletrônica  Papel e celulose  Carnes e ovos  Não classificado 

 Máquinas  Química e saúde  Peixes e frutos do mar  Têxtil e confecções 

 Aeronaves  Agroquímica  Agricultura tropical  Vestuário 

 Caldeiras  Sais e ácidos inorgânicos  Cereais e óleos vegetais  Processam. de alimentos 

 Navios  Petroquímicos  Algod., arroz, soja, outros  Cervejas e destilados 

 Produtos metálicos  Couro  Tabaco  Pedras Preciosas 

 Mat. e eq. de construção  Leite e queijos  Frutas  Carvão 

 Casa e escritório  Fibras Animais  Agricultura mista  Petróleo 

 Outros químicos  Mineração  

 

 Produto gerado no projeto 

Área no 

Espaço de 

Produtos 

Pontuação 

Projeto 01 Queijo p/ cães e gatos B 70 

Projeto 02 Sopa congelada C 50 

Projeto 03 Portal e-commerce para moda C 50 

Projeto 04 Sistema dispensador odontológico A 100 

Projeto 05 Máquina CNC para fixação de cristais  A 100 

Projeto 06 Polímeros ecológicos  C 50 

Projeto 07 Manopla em polímeros  C 50 

Projeto 08 
Instrumentais e equipamentos de 

videocirurgia 
A 100 

Projeto 09 Polímero PCMP C 50 

Projeto 10 Automação modular distribuída  B 70 
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Evolução Física e Financeira:  
 

 

 

Projeto 01: 

 
 

Projeto 02: 

 
 

  

EP = 1 – δp 

EP = 1 – 0,21 

EP = 79% 

 

e 

EC = 1 – δc 

EC = 1 – 0,38 

EC = 62% 

EP = 1 – δp 

EP = 1 – 0,1 

EP = 90% 

 

e 

EC = 1 – δc 

EC = 1 – 0,62 

EC = 38% 
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Projeto 03: 

 
 

Projeto 04: 

 
 

 

  

EP = 1 – δp 

EP = 1 – 0,01 

EP = 99% 

 

e 

EC = 1 – δc 

EC = 1 – 0,55 

EC = 45% 

EP = 1 – δp 

EP = 1 – 0,02 

EP = 98% 

 

e 

EC = 1 – δc 

EC = 1 – 0,47 

EC = 53% 
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Projeto 05: 

 
 

Projeto 06: 

 
 
 

EP = 1 – δp 

EP = 1 – 0,26 

EP = 74% 

 

e 

EC = 1 – δc 

EC = 1 – 0,67 

EC = 33% 

EP = 1 – δp 

EP = 1 – 0,0 

EP = 100% 

 

e 

EC = 1 – δc 

EC = 1 – 0,83 

EC = 17% 
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Projeto 07: 

 
 

Projeto 08: 

 
  

EP = 1 – δp 

EP = 1 – 0,31 

EP = 69% 

 

e 

EC = 1 – δc 

EC = 1 – 0,77 

EC = 23% 

EP = 1 – δp 

EP = 1 – 0,06 

EP = 94% 

 

e 

EC = 1 – δc 

EC = 1 – 0,07 

EC = 93% 
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Projeto 09: 

 
 
Projeto 10: 

 
  

EP = 1 – δp 

EP = 1 – 0,12 

EP = 88% 

 

e 

EC = 1 – δc 

EC = 1 – 0,19 

EC = 81% 

EP = 1 – δp 

EP = 1 – 0,03 

EP = 97% 

 

e 

EC = 1 – δc 

EC = 1 – 0,65 

EC = 35% 
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Gestão da Inovação 

a. Matriz de análise dos stakeholders 
Satisfatório – 1 

Não satisfatório – 0 

 

Projeto 

Sistema de gestão 

de projetos 

formalmente 

estabelecido 

Liderança 
Clareza de 

objetivos 

Sistema de 

feedback técnico e 

gerencial 

Procedimentos 

especiais para 

práticas de 

inovação 

Projeto 01 0 1 1 1 0 

Projeto 02 1 0 1 0 1 

Projeto 03 1 1 0 1 1 

Projeto 04 0 1 1 1 1 

Projeto 05 1 1 1 1 1 

Projeto 06 0 0 0 0 0 

Projeto 07 0 1 1 1 1 

Projeto 08 0 1 0 1 0 

Projeto 09 0 1 0 1 1 

Projeto 10 1 1 0 1 1 

 

b. Cálculo do indicador de Gestão da Inovação (GI) 

   
    

 
   

 
      

 
Projeto Valor de GI 

Projeto 01 60% 

Projeto 02 60% 

Projeto 03 80% 

Projeto 04 80% 

Projeto 05 100% 

Projeto 06 0% 

Projeto 07 80% 

Projeto 08 40% 

Projeto 09 60% 

Projeto 10 80% 
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Projeção Financeira 

a. Matriz de análise dos stakeholders 
Satisfatório – 1 

Não satisfatório – 0 

 

Projeto 

Valor do 

investimento para 

produção 

Custo de 

produção 

Vantagens 

estratégicas 

Múltiplas 

aplicações 

Índices 

econômicos (TIR, 

VPL, ROI etc.) 

Projeto 01 1 1 1 1 0 

Projeto 02 0 0 0 1 0 

Projeto 03 1 1 0 1 1 

Projeto 04 1 1 0 0 1 

Projeto 05 0 1 1 1 0 

Projeto 06 1 0 0 1 0 

Projeto 07 1 1 1 0 0 

Projeto 08 1 1 1 1 1 

Projeto 09 1 0 1 0 0 

Projeto 10 1 1 0 1 0 

 

b. Cálculo do indicador de Projeção Financeira (PF) 

   
    

 
   

 
      

 
Projeto Valor de GI 

Projeto 01 80% 

Projeto 02 20% 

Projeto 03 80% 

Projeto 04 60% 

Projeto 05 60% 

Projeto 06 40% 

Projeto 07 60% 

Projeto 08 100% 

Projeto 09 40% 

Projeto 10 60% 
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Índice de Desempenho Global 

            

 

   

        

 

   

      
 

    
      

 

Projeto Zmax Z IDG 

Projeto 01 1500 1065 71% 

Projeto 02 1500 768 51% 

Projeto 03 1500 1029 69% 

Projeto 04 1500 1137 76% 

Projeto 05 1500 1021 68% 

Projeto 06 1500 574 38% 

Projeto 07 1500 893 60% 

Projeto 08 1500 1301 87% 

Projeto 09 1500 1047 70% 

Projeto 10 1500 1003 67% 

 

 

Aplicação do “Jogo” nos cartões dos projetos 

 

Tabela 3.2 – Definição dos níveis para os indicadores do jogo 

Complexidade 

Tecnológica 

 Produto proposto no projeto inserido na área A do Espaço de 

Produtos (100 pontos) 

 Produto proposto no projeto inserido na área B do Espaço de 

Produtos (70 pontos) 

 Produto proposto no projeto inserido na área C do Espaço de 

Produtos (50 pontos) 

Evolução Física 

 Projeto com EP > 90% 

 Projeto com 70 < EP < 90% 

 Projeto com EP < 70% 

Evolução 

Financeira 

 Projeto com EC > 90% 

 Projeto com 70 < EC < 90% 

 Projeto com EC < 70% 

Gestão da 

Inovação 

 Projeto com GI > 80% 

 Projeto com 60 < GI < 80% 

 Projeto com GI < 60% 

Projeção 

Financeira 

 Projeto com PF > 80% 

 Projeto com 60 < PF < 80% 

 Projeto com PF < 60% 

Fonte: o Autor 
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