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Questão 1 

Nos últimos anos, as modernas tecnologias de TIC geraram dois fenômenos entrelaçados: 

gamificação e colaboração coletiva. A rápida difusão dessas tecnologias pode ser vista tanto na 

indústria quanto na academia. Hoje, uma multidão de diferentes organizações empregam a 

colaboração coletiva como uma maneira de terceirizar várias tarefas a serem realizadas por uma 

"multidão": uma massa de pessoas acessíveis através da Internet. Ao mesmo tempo, analistas de 

negócios estimaram que pelo menos 50% das organizações gamificaram alguns de seus 

processos até 2015. Além disso, essas tecnologias aparecem juntas com frequência: a 

colaboração coletiva é uma das principais áreas de aplicação para a gamificação. 

Questão 2 

Os principais objetivos da colaboração coletiva são, em geral, economia de custos ou a 

possibilidade de inovar soluções que seriam difíceis de cultivar internamente pela empresa. No 

entanto, a colaboração coletiva depende da existência de uma reserva de pessoas que estariam 

dispostas a assumir tarefas gratuitamente ou por uma compensação monetária mínima. Portanto, 

as tarefas de colaboração coletiva são cada vez mais gamificadas, ou seja, as organizações 

tentam tornar as atividades como jogar um jogo, a fim de fornecer outros motivos para trabalhar 

do que apenas a compensação monetária.  

Questão 3 

A literatura parece ser unânime; a gamificação parece realmente adequar -se à maioria das 

configurações e combinações de diferentes tipos de colaboração coletiva. Os estudos empíricos 

que comparam abordagens gamificadas com não-gamificadas relatam um aumento no 

engajamento, qualidade no serviço e outros efeitos positivos. No entanto, a literatura, nesta fase 

inicial, é ainda bastante dispersa e não foram feitas pesquisas suficientes para extrair conclusões 

sólidas e claras sobre qual implementação específica funcionaria melhor ou pior em 

determinadas situações. 

Questão 4 

O presente estudo mostra que existem diferenças quanto à forma como a  gamificação tem sido 

empregada em diferentes modelos de colaboração coletiva. As iniciativas de colaboração coletiva 

que criam tarefas mais monótonas geralmente usam meros pontos ou outras implementações de 

gamificação mais simples, enquanto que as iniciativas que geram contribuições mais diversas e 

criativas empregam a gamificação de maneira mais elaborada, empregando um conjunto mais 

rico de possibilidades de atuação. Independentemente disso, pontos e rankings de competição 

foram claramente os elementos mais motivadores usados nas diferentes formas de sistemas de 

colaboração coletiva para criar competição entre os participantes.  

Questão 5 

Embora existam peças empíricas dispersas sobre o tema, ainda não foram feitos esforços para 

reunir e sintetizar esse corpo de conhecimento. Além disso, tanto o CS quanto a gamificação 

podem assumir uma variedade de formas e seria limitado supor que implementações de 

gamificação diferentes funcionariam de forma semelhante em diferentes abordagens de CS.  

 


