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RESUMO 

Técnicas que estimulam a criatividade vêm sendo utilizadas há algum tempo em 

diversas áreas do conhecimento humano. Na área do design, são empregadas principalmente 

na concepção de produtos com o intuito de melhorar a interação entre estes produtos e o ser 

humano. Todavia, pesquisas acerca das possibilidades de aplicação de tais técnicas, 

denominadas de Técnicas de Geração de Alternativas, ainda são incipientes e passíveis de 

estudos mais aprofundados. Neste trabalho propomos verificar se tais técnicas podem ser 

empregadas para equilibrar o potencial criativo de alunos com diferentes níveis de rendimento 

acadêmico. Foram realizados experimentos em duas turmas de graduação em design em duas 

instituições de ensino diferentes. Em cada um, os alunos foram divididos em três grupos: 

alunos de alto rendimento acadêmico, alunos de baixo rendimento e misto, com alunos de alto 

e de baixo rendimento. Estes experimentos consistiram em sessões para geração de 

alternativas, onde cada grupo teve de gerar ideias, primeiramente sem o uso de qualquer tipo 

de técnica e, posteriormente, através da técnica 635. Em seguida, aplicou-se a avaliação das 

alternativas geradas pelos grupos através de escalas de auto-relato, onde foi possível 

confrontar as idéias de cada grupo entre si. Concluímos, ao final, que o emprego das Técnicas 

de Geração de Alternativas confirma-se como uma importante ferramenta de nivelamento a 

qualidade das idéias geradas por alunos com diferentes rendimentos acadêmicos durante 

sessões de geração de idéias.  

 

Palavras-chave: Criatividade, Escalas de Auto-relato, Likert, Diferencial Semântico, 

Técnicas de Geração de Alternativas. 
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ABSTRACT 

Techniques that stimulate creativity have been used for some time in various fields of 

human knowledge. In design, they are used mainly in product conception in order to improve 

the interaction between these products and humans. However, research on the possibilities of 

applying such techniques, called Generation Techniques Alternatives, are inchoate and 

subject to further investigation. In this work we verify that such techniques can be used to 

balance the creative potential of students with different levels of academic performance. 

Experiments were carried out in two undergraduate classes in design at two different 

educational institutions. In each, students were divided into three groups: high academic 

performance students, low academic perfomance students and a mixed one with students of 

high and low academic perfomance. These experiments consisted in sessions to generate 

alternatives, where each group had to generate ideas, first without using any technique and 

then using the technique 635. Then, it was applied to evaluate the alternatives generated by 

groups using self-report scales, where it was possible to confront the ideas of each group 

together. We conclude that the employment of Techniques for Generating Alternatives is 

confirmed as an important tool for capping the quality of ideas generated by students with 

different academic performance during sessions to generate ideas. 
 

Keywords: Creativity, Selfrating Scales, Likert Scale, Semantic Scale, Creativity techniques 
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1 INTRODUÇÃO 

O uso de ferramentas capazes de estimular a criatividade com o objetivo de acelerar a 

produção de ideias para solucionar questões relacionadas à concepção de produtos não é algo 

novo. 

Essa utilização, segundo Bomfim (1995), já acontecia em empresas norte-americanas 

em meados da década de 1930 para aumentar a eficiência das equipes de criação durante as 

chamadas “reuniões para seleção de problemas”, onde os participantes geravam a maior 

quantidade possível de novas ideias para a definição das características de um novo produto 

ou para modificações das características de um já existente. Com o passar do tempo, essas 

técnicas sofreram variações que deram origens a novas técnicas, as quais tentavam solucionar 

as limitações de suas antecessoras e se propunham a tornar mais eficientes as sessões para 

geração de ideias. 

No entanto, foi no meio acadêmico, sobretudo no âmbito do design, que tais técnicas 

foram estudadas cientificamente por pesquisadores interessados em comprovar sua eficácia. 

Entre eles, encontramos Gustavo Bomfim (1995), que conferiu a tais técnicas a denominação 

de Técnicas de Geração e Seleção de Alternativas (TGSA). Esse ambiente favorável 

proporcionado pelo design para o desenvolvimento das TGSAs não foi algo casual e se deveu 

em parte pelo fato de possuírem a criatividade como elemento comum. 

No design, de acordo com Baxter (1998), a criatividade deve ser colocada em prática 

em todas as etapas do desenvolvimento de um produto, desde a identificação de uma 

oportunidade até o processo de fabricação, pois ela é o coração do design. Bürdek (2006) 

complementa esse raciocínio ao afirmar que a criatividade está associada à fantasia cerebral, 

ao senso de invenção e à inovação tecnológica, pré-requisitos importantes para a criação de 

qualquer produto. 



15 
 

As TGSAs surgem no design como um instrumento que possibilita estimular a 

capacidade criativa natural de todo ser humano através do emprego de práticas organizadas 

que visam, segundo Bomfim (1995), obter a maior quantidade de ideias possível num 

determinado período de tempo. Este mesmo autor defende o emprego das TGSAs como 

importante ferramenta de estímulo da criatividade (cognição) durante o processo de 

concepção de produtos. 

Aliar a capacidade criativa às inúmeras metodologias de design para conceber e 

construir produtos é uma realidade que o designer começa a vivenciar ainda na universidade. 

Para Baxter (1998), durante sua trajetória, os alunos verão que a imagem de um designer está 

mais próxima da de um projetista do que daquela famosa imagem alegórica de Arquimedes, 

famoso criador do “eureca, eureca” e que saiu pelado pelas ruas de sua cidade após ter 

encontrado uma forma de medir o peso do ouro na coroa do rei de Saracusa. Definitivamente, 

os alunos de design descobrirão que essa não é a imagem de um profissional de design. 

Entretanto, mesmo a área de design sendo rica em métodos e metodologias científicas, 

nada garante que os alunos de uma mesma turma gerem produtos igualmente interessantes, 

pois as ideias geradas podem variar consideravelmente em relação à qualidade e à quantidade, 

possibilitando o surgimento tanto de produtos inovadores e criativos como produtos comuns e 

sem qualquer tipo de inovação. 

Ao confrontarmos ideias geradas pelos alunos de uma mesma turma de design durante 

o processo de criação de um produto, percebemos que elas podem estar relacionadas às 

características individuais de cada aluno em função de seu perfil acadêmico, que por sua vez 

está ligado ao seu histórico escolar, à sua frequência, ao seu comprometimento com as 

atividades ou mesmo à alguma necessidade especial. Essa diferença na qualidade das ideias 

poderia ter como consequência direta uma grande variação das qualidades dos artefatos 

criados nesta turma, o que poderia resultar em um leque de produtos que poderiam ser desde 

inovadores e interessantes comercialmente até medíocres e sem qualquer atrativo comercial. 
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1.1 Problema 

Geralmente, as atividades realizadas em uma sala de aula expõem a distância entre os 

alunos de uma mesma turma no que diz respeito ao desempenho e à qualidade da produção 

acadêmica. Essa distância surge do fato de não ser raro podermos observar três grupos 

distintos de alunos: aqueles que se destacam pelo seu elevado rendimento acadêmico, os que 

possuem um baixo rendimento e aqueles que figuram no meio termo, com uma produção 

acadêmica medíocre. 

No contexto de um curso de graduação, a despeito dos métodos científicos e das 

metodologias empregadas em sala de aula, a polarização dos alunos nestes três grupos ocorre 

de maneira natural e dificilmente poderá ser evitada pelos docentes. Todavia, o potencial 

humano deve ser estimulado para que estes abismos entre colegas sejam encurtados o máximo 

possível, uniformizando a qualidade do que é produzido na sala de aula. 

Uma possível saída para este problema poderia estar no emprego de técnicas de 

aceleração do processo criativo, que já vêm sendo exploradas como ferramentas de auxílio à 

geração de alternativas para produtos na área de design. Assim, temos o seguinte 

questionamento: 

Considerando-se dois grupos de alunos de um curso de graduação em design que 

geralmente não fazem uso de técnicas formais de geração de alternativas, sendo um deles 

com capacidade de geração de alternativas com qualidade reconhecidamente acima da 

média e outro com capacidade abaixo da média, a utilização de técnicas formais de geração 

de alternativas consegue uniformizar a qualidade das alternativas geradas pelos dois grupos 

de alunos? 

 

 



17 
 

1.2 Hipótese 

A utilização de Técnicas de Geração de Alternativas consegue uniformizar a qualidade 

das alternativas geradas por equipes de diferentes formações, quanto à capacidade individual 

de geração de alternativas dos seus membros. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Introduzir as Técnicas de Geração de Alternativas como ferramenta de equilíbrio do 

potencial criativo individual e de grupos de alunos em sala de aula durante as realizações de 

sessões de criatividade. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Avaliar o quanto diferem a qualidade das ideias geradas em equipes formadas 

por indivíduos com reconhecida capacidade intelectual daquelas geradas por 

equipes constituídas por membros com capacidade intelectual mediana durante 

uma sessão de geração de alternativas sem o uso de qualquer tipo de técnica ou 

metodologia que auxilie nesse processo. 

• Avaliar se essa disparidade, caso exista, pode ser minimizada ou mesmo 

eliminada com o uso de técnicas formais de geração de alternativas. 

• Identificar se houve incremento na qualidade das ideias geradas em algum ou 

em ambos os grupos. 
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1.4 Justificativa 

Ao longo de uma disciplina do curso de design, os trabalhos produzidos pelos alunos 

podem variar em muitos aspectos, principalmente nas disciplinas ligadas à linha de produtos. 

Essa variação pode estar ligada a inúmeras questões que definirão o quanto esses produtos 

serão facilmente aceitos ou não, como a estética, a complexidade de produção, a inovação 

tecnológica e a criatividade. 

Entre esses elementos, a criatividade talvez seja o que mais impulsione o surgimento 

de novos artefatos, pois ela advém diretamente de nosso imaginário e nos estimula a vencer 

limitações tecnológicas e conceituais. 

Os alunos de design, tidos como naturalmente criativos pelos alunos de outras áreas, 

utilizam desse imaginário como fonte inspiradora. Para eles, o processo de criar passa, 

necessariamente, pelo campo das ideias e segue seu curso até a materialização de um produto. 

Esse processo acabou por ligar a imagem do profissional de design a um perfil de vanguarda, 

em que não há limites para suas criações, desde que sejam belas e inovadoras.  

No entanto, criar não é tarefa fácil, e mesmo entre os alunos de design existem aqueles 

que criam com extrema facilidade e os que enfrentam dificuldades em ter ideias com 

significativa relevância. Nesse sentido, é importante investir em mecanismos que possibilitem 

a melhoria da qualidade das ideias e que sirvam de suporte para o potencial criativo de todos 

os alunos de uma turma, independente de seu perfil acadêmico ou histórico escolar. 
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1.5 Motivações 

As motivações para este trabalho surgiram de observações realizadas ao longo de dois 

anos de acompanhamento das atividades práticas da cadeira Técnicas de Geração e Seleção de 

Alternativas, ministrada no segundo e oitavo períodos do curso de graduação em design da 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, nos campi Caruaru e Recife. 

Tais atividades eram realizadas em equipes e sempre ocorriam após a abordagem de 

uma técnica de geração de alternativa, servindo como exemplo de sua aplicação. Nesse 

contexto, eu auxiliava as equipes na boa execução das práticas e dirimia quaisquer dúvidas 

que pudessem ocorrer. 

Durante esse tempo, percebi, através de interações com outros professores, que muitos 

dos alunos que produziam trabalhos interessantes na cadeira de Técnicas Criativas, não 

tinham a mesma desenvoltura acadêmica em suas disciplinas, gerando trabalhos de pouca 

relevância. Esse fato me fez questionar se as técnicas de geração de alternativas não poderiam 

contribuir, de algum modo, para a melhoria da qualidade dos trabalhos de alunos que 

possuíssem um baixo rendimento acadêmico. 

Por outro lado, o oposto se verificaria? Aqueles alunos que já possuíssem um elevado 

rendimento acadêmico teriam a qualidade dos seus trabalhos beneficiada pelo uso das técnicas 

de geração de alternativas? 

Com esta pesquisa, procuro contribuir para a resolução destes questionamentos através 

das observações realizadas durante um experimento aplicado. 
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1.6 Estrutura da Dissertação 

Como exposto anteriormente, propomos, neste trabalho, o emprego das TGSAs como 

ferramenta para promover o equilíbrio da qualidade e quantidade de ideias geradas por alunos, 

independentemente de terem ou não um bom rendimento acadêmico. 

Com esse intuito e para possibilitar uma melhor compreensão deste estudo, este 

documento foi dividido em seis capítulos, incluindo esta introdução. No Capítulo 2, 

abordaremos os processos metodológicos empregados nesta pesquisa durante o levantamento 

e a avaliação dos dados coletados. Em seguida, no Capítulo 3, trataremos especificamente da 

criatividade, abordando suas definições e as técnicas de aceleração do processo criativo. Já no 

Capítulo 4, apresentaremos os resultados coletados nos experimentos realizados com o 

público selecionado desta pesquisa e o   processo de avaliação destes resultados. Finalizando, 

no Capítulo 5, serão apresentados os resultados obtidos através das avaliações dos 

experimentos. Finalizando, no Capítulo 6, apontaremos neste capítulo caminhos futuros para 

o aprofundamento desta pesquisa. 
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2 A CRIATIVIDADE E O ESTÍMULO À GERAÇÃO DE IDEIAS 

A criatividade é uma capacidade particular do ser humano que já foi empregada em 

inúmeros momentos de sua história, quer tenha sido na elaboração de meios para melhor 

adaptá-lo a uma condição hostil, quer tenha sido na criação de mecanismos engenhosos de 

defesa ou ataque durante guerras. O fato é que sua manifestação permitiu ao homem evoluir e 

sobrepujar muitos obstáculos, chegando a um grau de amadurecimento tecnológico nunca 

visto.  

No entanto, nem todas as pessoas que expressaram sua criatividade no passado foram 

tidas como bem feitoras, na Antiguidade, segundo Souza (2001), elas poderiam tanto ser 

consideradas possuidoras de um dom divino, como estarem loucas. Só no final do 

Renascimento é que, de acordo com Melo (2008), a criatividade passou a ser associada à 

genialidade, dando ao homem a condição de “um ser intuído”, inspirado por Deus. Essa 

associação era uma forma clara de se tentar explicar algo cuja origem e ocorrência não eram 

compreendidas. 

Ainda nos dias de hoje não há plena certeza do que seja a criatividade, contudo, desde 

meados do século XIX, segundo Melo (2008), e sobretudo no século XX, ela tem sido alvo de 

pesquisas científicas que visam entender sua natureza, como ela se processa e como poderia 

ser estimulada, o que deu origem a muitas definições que procuraram eliminar seu aspecto 

místico. A seguir apresentamos algumas delas: 

 

É o processo de mudança, de desenvolvimento, de evolução na organização da vida 

subjetiva (GHISELIN, 1952). 

É o processo que resulta em um produto novo, que é aceito como útil, e/ou 

satisfatório por um número significativo de pessoas em algum ponto no tempo 

(STEIN, 1974). 
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É o processo de tornar-se sensível a problemas, deficiências e lacunas no 

conhecimento, desarmonia; identificar a dificuldade, buscar soluções, formulando 

hipóteses a respeito das deficiências; testar e retestar estas hipóteses; e, finalmente, 

comunicar os resultados (TORRANCE, 1976). 

Mais recentemente, outras definições enriqueceram os estudos acerca deste tema, 

dentre elas, destacamos a de Virgolim (1991) e a de De Bono (1994), que ressaltam: 

A criatividade é um potencial inerente ao ser humano, mas que necessita ser 

cultivado e desenvolvido, através do uso da imaginação, do conhecimento, da 

motivação para criar e do uso de técnicas específicas para fazer desabrochar o ato 

criativo, de forma que o indivíduo realize suas potencialidades como ser humano e 

traga uma efetiva contribuição para si mesmo como pessoa, para seu ambiente mais 

próximo ou para a sociedade na qual se encontra inserido (VIRGOLIM, 1991). 

Criatividade não é simplesmente uma maneira de fazer melhor as coisas. Sem ela, 

somos incapazes de fazer pleno uso das informações e experiências que já estão 

disponíveis e estão presas a antigas estruturas, padrões, conceitos e percepções 

(DE BONO, 1994). 

A despeito de todas as definições já formuladas acerca da criatividade, sua 

manifestação ainda é algo obscuro e imprevisível para os cientistas, que se esforçam em 

elaborar teorias que expliquem como se dá o pensamento criativo. Dentre as teorias mais 

importantes, podemos citar a da bissociação e a dos pensamentos convergente, divergente, 

vertical e lateral. 

A Teoria da Bissociação, segundo Koestler (1964), consistiria na junção de duas ideias 

ridículas para a criação de uma terceira, de cunho engraçado ou com forte apelo humorístico. 

Um exemplo dessa teoria é ilustrado por Baxter (2000) quando apresenta o espremedor de 

limão de Phillipe Starck, que remete ao mesmo tempo a duas ideias: um inseto exótico e uma 

nave espacial. 

Guilford (1986), desenvolveu as teorias do Pensamento Convergente e do Pensamento 

Divergente como uma forma de fazer com que os problemas fossem resolvidos a partir da 

idéia original. Enquanto que o pensamento convergente corresponderia a um pensamento 

mais lógico, racional e convencional, o pensamento divergente seria aquele mais impulsivo, 

emocional e expressivo. Através de perguntas e tarefas, ambos focam a solução de problemas 
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a partir do volume acumulado de informações geradas. Porém, enquanto que o pensamento 

convergente se preocupa em selecionar a melhor resposta ao problema proposto, o 

pensamento divergente procura o maior número possível de respostas ao problema, 

selecionando a menos convencional. 

A Teoria do Pensamento Vertical, apresentada por De Bono (1994), caracteriza-se por 

ser lógica, racional, matemática, seletiva e cuja linha de raciocínio aponta para apenas uma 

direção pré-definida, ou seja, durante a solução de um problema, são processadas apenas as 

informações relacionadas as ele, ficando de fora toda e qualquer informação que não faça 

parte deste problema. 

Já a Teoria do Pensamento Lateral, apresentada por De Bono (1994), seria a junção de 

elementos totalmente distintos ou que não haviam sido conectados anteriormente para a 

criação de uma nova ideia. Esse processo, segundo o autor, aconteceria de forma natural e 

seria incontrolável. Um famoso exemplo que ilustra isso foi a criação das rampas de 

lançamento de aviões nos porta-aviões, que teria surgido graças à junção de dois conceitos:  

as pistas de decolagem e as rampas de ski. 

Baxter (2000), por sua vez, complementa essa definição ao afirmar que essas 

associações e combinações de ideias diferentes, ou mesmo a observação de uma ideia sob um 

novo ângulo, poderiam estimular a ocorrência da criatividade. Quando nos afastamos de um 

problema a ser resolvido ou simplesmente deixamos esse problema “adormecido” em nossa 

mente, o cérebro seria capaz de apontar o melhor caminho para sua solução. 

Cada uma destas teorias visam o mesmo resultado, tornar eficiente a geração de ideias 

nos indivíduos. Baxter (2000) salienta que a geração de idéias é o coração do pensamento 

criativo e, quanto mais ideias criarmos, maiores as possibilidades de termos ideias inovadoras 

e interessantes. 
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2.1 Geração de Alternativas 

Durante a fase projetual de um produto, é comum surgirem dificuldades na etapa de 

concepção de suas características ou mesmo do conceito em si. Nesse contexto, pode-se 

lançar mão do uso de técnicas que ajudam na geração de ideias e permitem apontar saídas 

para construção desse artefato. 

Essas técnicas, chamadas técnicas de geração de alternativas, são definidas por 

Bomfim (1995) como formas heurísticas que aceleram o processo criativo, auxiliando na 

produção de ideias acerca de algo. Ainda segundo o autor, elas se subdividem em dois 

grandes grupos: as Técnicas de Exploração do Processo Criativo (TEPCs) e Técnicas de 

Exploração do Processo Lógico (TEPLs). As técnicas do segundo grupo complementam as do 

primeiro (BOMFIM, 1995). 

As TEPCs são técnicas que se propõem a aumentar consideravelmente a quantidade de 

ideias geradas pelos indivíduos. As mais conhecidas são: os brainstormings clássico, 

anônimo, destrutivo/ construtivo, didático e eletrônico, além do método 635 e biônica. 

Já as TEPLs são técnicas que se propõem a filtrar ou selecionar dentre um conjunto de 

ideias, aquelas mais interessantes e viáveis. São exemplo de técnicas deste tipo: caixa 

morfológica e matriz e rede de interação. 

2.1.1 Técnicas de Exploração do Processo Criativo 

Segundo Bomfim (1995), o brainstorming se destaca das demais técnicas TEPCs 

devido a quatro aspectos principais: seu caráter intuitivo, seu dinamismo, sua facilidade de 

aplicação e a quantidade de ideias que pode ser gerada. Para execução desta técnica, os 

participantes não precisam de conhecimento técnico específico ou mesmo treinamento 

especializado acerca do tema focado. Essas características aliadas ao baixo custo de aplicação 

tornaram o brainstorming numa ferramenta popular em todo mundo e largamente utilizada em 

diversas áreas do conhecimento humano, tais como administração, publicidade, marketing, 

design, entre outras. 
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Bomfim (1995) ressalta que o brainstorming pode ser utilizado em qualquer etapa da 

produção de um produto para gerar alternativas de projeto, porém, nos momentos decisórios 

onde um julgamento ou avaliação são necessários, não deve ser aplicado. 

A seguir, apresentamos os principais tipos de brainstorming: 

2.1.1.1 Brainstorming Clássico 

Para aplicação do brainstorming clássico, são executadas, de acordo com Bomfim 

(1995), três etapas: definição e explanação do problema; geração das idéias e avaliação, 

organização e combinação das melhores idéias criadas. 

Bomfim (1995) afirma que é na primeira etapa que se dá a definição do problema a ser 

resolvido e, de acordo com Minicucci (2001), deve ser feito anteriormente à aplicação do 

brainstorming, o levantamento da maior quantidade de dados possível que permitam uma 

visão clara da problemática a ser solucionada. 

Após a coleta de todas as informações, é organizado o grupo de indivíduos que 

participaram da sessão de criatividade. Bomfim (1995) sugere que a quantidade de pessoas 

esteja entre quatro e doze pessoas para nem haver pessoas de menos, nem demais. O autor 

sugere a quantidade de seis pessoas como a ideal para essa técnica. Dentre os integrantes 

desse grupo, dois serão escolhidos para desempenharem os papeis de relator e coordenador, 

como é mostrado na Figura 2.1. 

Brainstorming Clássico 

 

 

      Figura 2.1: Organização física dos participantes de um 

Coordenador 

Relator 
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        brainstorming clássico. Fonte: ilustração do autor. 
 

O relator deverá registrar por meio de anotações1 todas as idéias sugeridas pelos 

membros da equipe, independente delas serem boas, ruins, úteis ou absurdas, não lhe cabendo 

qualquer tipo de ressalva em registrá-las. O coordenador, por sua vez, estimulará o grupo a 

manter um bom fluxo de criação de idéias, impedirá que as sugestões sejam polarizadas em 

apenas poucos participantes, evitará tumulto e conversas paralelas. Também evitará que 

alguma idéia seja descartada nessa etapa do processo. 

A segunda etapa terá a duração de 30 a 45 minutos e é onde ocorre, de acordo com 

Bonfim (1995) e Minicucci (2001) a produção das idéias sobre o problema. Bonfim (1995) 

salienta que as melhores idéias surgem na segunda metade da prática, isso se deve porque as 

idéias óbvias e comuns são sugeridas logo de imediato, dando lugar posteriormente as de 

maior teor inovativo. 

Um ponto muito importante a ser observado, e difícil de ser realizado, é a omissão de 

qualquer tipo de crítica, isto é, as idéias sugeridas por todos devem ser acatadas de maneira 

não-crítica, sem qualquer tipo de juízo de valor. Isso ocorre porque a característica principal 

do brainstorming  clássico é ser um método quantitativo e não qualitativo, importando apenas 

a geração da maior quantidade possível de idéias. Outro aspecto relevante é a possibilidade do 

uso da livre associação para se gerar novas idéias, através da combinação de idéias já 

sugeridas por outros integrantes do grupo. 

A terceira etapa é definida por Minicucci (2001) como fase de escrutínio e é nela onde 

ocorre a seleção das idéias emitidas. Já Bonfim (1995) a define como a etapa onde as idéias 

obtidas são organizadas de acordo com um determinado critério, que pode ser: por 

funcionalidade, por tipo, por material empregado, enfim, qualquer característica que possa 

categorizar os elementos criados. Após essa organização cada idéia é avaliada, sendo 

descartadas as sugestões inverossímeis, de difícil aplicação ou irrelevantes. Entre as sugestões 

remanescentes, pode-se misturar duas ou mais para se gerar uma única sugestão, reduzindo 

ainda mais a quantidade final. 

 

 

                                                            
1 As sugestões também podem ser gravadas, porém, esse recurso quebra a interação com as idéias já sugeridas. 
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2.1.1.2 Brainstorming Anônimo 

A aplicação deste brainstorming se dá de maneira semelhante ao anterior, contudo, os 

participantes não expressam suas ideias diretamente ao grupo, eles as anotam em um papel e o 

depositam em uma urna, sem colocarem seus nomes. Ao final do tempo de geração de 

alternativas, a urna é aberta e as ideias são lidas para o grupo, que debate cada uma delas até 

escolherem à mais interessante. 

Esta variante do brainstorming clássico é indicada para situações ou lugares onde pode 

haver constrangimento com a exposição de opiniões ou ideias acerca de algo. 

2.1.1.3 Brainstorming Destrutivo/Construtivo 

Esta modalidade de brainstorming é muito empregada no processo de redesign de 

produtos. Sua execução ocorre da mesma forma que o brainstorming clássico, porém os 

integrantes do grupo apontam primeiramente todas as características negativas que 

conseguem ver no produto a ser modificado. Levantadas estas características, o grupo propõe 

idéias para solucioná-las. 

2.1.1.4 Brainstorming Didático 

Neste brainstorming, a única pessoa que tem conhecimento sobre o tema a ser 

trabalhado na sessão é o coordenador. Cabe a ele direcionar o grupo até esse tema sem que 

para isso dê pistas ou deixe transparecer o assunto principal. Também cabe a ele tornar o 

debate que surgirá o mais rico possível e estimular a participação de todos enquanto o grupo 

não descobre o tema. 

2.1.1.5 Brainstorming Eletrônico 

A característica mais marcante desse brainstorming é o fato de os participantes se 

utilizarem de recursos como internet, celular, e-mail ou qualquer forma de comunicação que 

permita o contato com os demais integrantes do grupo. Ele é indicado quando os participantes 

não estão próximos fisicamente do local da sessão. 



28 
 

2.1.1.6 Método 635 

O nome 635 advém da forma como esta técnica é aplicada. São 6 pessoas organizadas 

em círculo, que terão de criar até 3 ideias em 5 minutos. Estas ideias não são expostas ao 

grupo e sim anotadas por cada participante em um formulário específico para esse fim. A 

atividade se inicia quando o formulário é entregue ao primeiro integrante do grupo e o 

cronômetro inicia sua contagem. Ao final dos 5 minutos, o formulário é entregue ao indivíduo 

da direita e o cronômetro reinicia a contagem, seguindo assim até o último participante. Caso 

as 3 ideias sejam criadas antes do término do tempo, o formulário pode ser passado para a 

próxima pessoa. Vale frisar que não é obrigatório gerar as 3 alternativas. 

Na Figura 2.2 temos o modelo do formulário usado nesta técnica: 

 
Figura 2.2: Formulário para a técnica 635 (BOMFIM, 1995). 
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Na Figura 2.2 observa-se outra característica do 635, que é a reutilização das ideias 

para geração de outras, ou seja, um participante pode criar uma nova alternativa tendo como 

base uma ou mais ideias escritas por alguém antes dele. Neste caso, ele tem de indicar através 

de setas a(s) origem da(s) ideia(s). Outro aspecto importante aqui é o uso de esboços no lugar 

de textos para representar a alternativa gerada. 

2.1.1.7 Biônica 

Esta técnica se caracteriza em utilizar elementos da natureza como inspirações para 

resolução de problemas, isto é, a biônica se preocupa em entender como a natureza se 

encarregou de solucionar problemas específicos e adaptá-los ao universo da concepção de 

produtos. Bomfim (1995) deixa isso claro quando afirma que ela não é apenas uma 

comparação e aplicação de processos da natureza ao universo tecnológico, mas uma análise 

profunda dos princípios desses elementos. 

2.1.2 Técnicas de Exploração do Processo Lógico 

O emprego de técnicas de seleção de alternativas decorre da necessidade natural de 

escolha da melhor ou melhores alternativas geradas no processo anterior, o de geração. 

Apresentamos aqui as principais técnicas de seleção que se destacam por sua facilidade de uso 

e baixo custo de implementação. 

2.1.2.1 Caixa Morfológica 

Esta técnica se caracteriza em agrupar diversas características para formar grupos com 

perfis distintos. Cada grupo é tratado aqui como um proposta de solução que pode ser 

implementada. Este processo é mostrado na Figura 2.3, onde a partir de uma tabela, são 

criadas inúmeras propostas para jogos digitais. 
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Figura 2.3: Tabela para formação do primeiro grupo morfológico (FERREIRA, 2009). 

 

Na coluna da direita, temos as características dos jogos que foram levantadas através 

de uma pesquisa de opinião junto a usuários e profissionais da área de games. Na faixa 

superior, temos a indicação dos grupos. Observamos pelas características interligadas que o 

primeiro grupo morfológico, como são chamados os grupos gerados nessa tabela, formariam o 

perfil de um jogo de ação e aventura que tem como cenário as ruas de uma cidade. 

 

 
Figura 2.4: Tabela para formação do segundo grupo morfológico (FERREIRA, 2009). 
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Nesta segunda combinação, é criado outro perfil de jogo de ação e aventura, porém do 

tipo “caça ao tesouro”. Observa-se que há apenas uma característica em comum com o jogo 

criado anteriormente. No total, podem ser criadas 691.200 ligações entre os elementos desta 

tabela. 

2.1.2.2 Matriz de Interação 

É através da matriz de interação que verificamos as relações entre as características de 

um determinado artefato e seus graus de importância. Sua construção se dá dispondo todas 

essas características na vertical à esquerda e as repetindo na horizontal no alto (Figura 2.5). A 

partir daí os correlacionamos através de um contexto, que pode ser por aproximação física, 

grau de importância entre outros. 

Como exemplo da aplicação da matriz de interação, temos: o web site de um 

fabricante de roupas para surf precisa ser reformulado. O novo web designer decide 

identificar quais são os elementos mais utilizados em sites para o público do cliente. Foram 

levantados: logo da empresa, layout, controle de som, barra de menu, link do criador e 

informações sobre o tempo. 

De posse destas características, foi possível criar a matriz abaixo. As relações 

próximo, pode estar próximo e longe foram escolhidas pelo web designer para este caso 

porque um site é formado por elementos que compõem um cenário e, por isso, podem se 

localizar juntos ou separados uns dos outros. 

 
Figura 2.5: Matriz com as relações entre os elementos já estabelecidas (FERREIRA, 2009). 
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As relações da matriz foram estabelecidas também tendo-se como base a pesquisa nos 

sites que atendem ao público do cliente. Neste caso, foram mapeadas as localizações mais 

freqüentes destes elementos nos sites pesquisados. 

Uma vez finalizada a matriz, pode-se construir uma rede de interação com os dados 

obtidos. 

2.1.2.3 Rede de Interação 

A rede de interação é um processo através do qual se obtém modelos espaciais como 

sugestões para construção de produtos. É indicada para construção de artefatos gráficos como 

layouts e web sites. Sua aplicação depende diretamente da matriz de interação, pois as 

relações estabelecidas na matriz servirão de parâmetro para a construção da rede. 

A seguir ilustramos a construção da rede de interação para o exemplo da matriz 

construída no tópico anterior. 

 

Figura 2.6: Processo de construção de um layout para site a partir da rede de interação (FERREIRA, 2009). 
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A primeira etapa desta técnica consiste em construir um círculo com os elementos da 

matriz. Para tal, usaremos os dados obtidos na matriz do tópico 2.1.2.2. A segunda etapa se 

destina a representar as ligações entre os elementos, mais uma vez recorremos à matriz para 

mapear as relações e representá-las aqui com diferentes traçados. Para facilitar a construção 

da rede, pode-se suprimir a relação menos importante, que no caso foi “tanto faz”. Na terceira 

etapa o círculo é retirado, ficando apenas as relações. A quarta etapa caracteriza-se pelo início 

dos deslocamentos dos elementos da rede. O intuito aqui é eliminar ou diminuir ao máximo a 

quantidade de linhas que se cruzam. Quando isso for alcançado, já se tem um modelo de 

layout a ser construído. 

Para cada movimentação dos elementos da rede, encontra-se um novo modelo. O 

importante é não permitir que as linhas se cruzem novamente. A seguir apresentamos quatro 

opções de layout para o redesign do web site. 

 

Figura 2.7: Processo de construção de um layout para site - proposta 1 (FERREIRA, 2009). 

 

 

Figura 2.8: Processo de construção de um layout para site - proposta 2 (FERREIRA, 2009). 
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Figura 2.9: Processo de construção de um layout para site - proposta 3 (FERREIRA, 2009). 

 

 

Figura 2.10: Processo de construção de um layout para site - proposta 4 (FERREIRA, 2009). 

 

Uma vez gerado o produto após o uso de uma ou mais técnicas de geração e seleção de 

alternativas, como saber se ele realmente é um produto interessante ou algo comum que não 

desperta interesse das pessoas? Como saber se o designer conseguiu desenvolver algo que seja 

atraente e inovador? 

Para respondermos essas perguntas, é necessário o emprego de um método avaliativo 

que consiga captar os aspectos subjetivos das pessoas, algo que vá além do “gostei” e “não 

gostei”. 

Apresentaremos a seguir as escalas de autorrelato, ferramentas capazes de mensurar a 

subjetividade das pessoas diante de um produto ou do seu uso. 

 



35 
 

3 AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

Avaliar um produto não é uma tarefa fácil e implica, muitas vezes, levar em 

consideração aspectos subjetivos acerca do seu uso, aspectos estes baseados em experiências 

que podem ter sido boas ou ruins e que influenciarão o comportamento das pessoas diante 

destes produtos ou seus similares. 

Conhecer melhor o comportamento humano tem sido, segundo Parasuraman (1991), o 

foco de empresas e instituições que querem conhecer melhor seus clientes e funcionários 

através de suas atitudes. Todavia, Chisnall (1973), afirma que o comportamento humano é 

algo complexo para ser compreendido, pois sua variedade pode prejudicar a coleta de dados, 

principalmente em pesquisas ligadas ao consumo, onde respostas como “sim” e “não” podem 

não representar a real opinião dos indivíduos e prejudicar o resultado final da pesquisa. 

Neste sentido, faz-se necessário o uso de mecanismos que possam capturar as opiniões 

subjetivas dos indivíduos e transformá-las em dados estatísticos, tais como as Escalas de 

Autorrelato. 

Estas escalas, também conhecidas como Escalas de Mensuração de Atitudes, são 

ferramentas que, segundo Oliveira (2001), visam averiguar as atitudes de indivíduos frente a 

um determinado produto ou serviço, e são empregadas frequentemente em trabalhos 

acadêmicos na área de comportamento de consumo. No design, as Escalas de Autorrelato são 

empregadas no intuito de mensurar o grau de receptividade de um ou mais produtos, 

apreendendo os aspectos mais subjetivos dessa relação. 

3.1 Tipos de Escala de Autorrelato 

Ainda segundo Oliveira (2001), as Escalas de Autorrelato se organizam em quatro 

tipos: nominais, ordinais, intervalares e escalas razão. 
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3.1.1 Escala Nominal 

De acordo Parasuraman (1991), as Escalas Nominais são aquelas que se utilizam de 

números para organizar em categorias os diferentes tipos de respostas a uma questão, ou seja, 

esses números funcionam como rótulos para as resposta de uma pergunta. 

Fauze (1996), complementa essa conceituação ao afirmar que as escalas nominais 

empregam números com o objetivo de identificar dados sobre pessoas, objetos ou fatos, 

nomeando-os e classificando-os. Na Tabela 3.1 temos um exemplo desse tipo de escala: 

 

 

 

  

  Tabela 3.1: Escala nominal (PARASURAMAN, 1991). 

Entretanto, Parasuraman (1991), Fauze (1996), Churchill (1998) e Teixeira (2005) 

alertam para o fato das escalas nominais possibilitarem somente um tipo de operação 

matemática: a moda2, a qual permite saber apenas dois tipos de informações: as respostas que 

foram mais votadas e uma listagem ordenada pelos totais obtidos. 

Teixeira (2005) apresenta como exemplos de escalas nominais as listas telefônicas e o 

código de endereçamento postal (CEP), pois ambos obedecem a uma forma de classificação. 

3.1.2 Escala Ordinal 

As Escalas Ordinais são aquelas, segundo Chisnall (1973) e Parasuraman (1991), que 

possuem os elementos ordenados de acordo com algum tipo de critério, sendo possível a 

comparação entre eles. Fauze (1996), complementa essa conceituação afirmando que elas 

                                                            
2 Em estatística descritiva, a moda de uma série de dados é o valor ou valores mais frequentes, uma vez que pode 
haver séries com mais de uma moda. 

Qual dos seguintes tipos de mídia mais 
influenciam sua decisão de compra? 

1. Televisão

2. Rádio

3. Jornal

4. Revista
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também se prestam a nomear, identificar e categorizar elementos sobre pessoas, objetos ou 

fatos.  

Segundo Chisnall (1973),  seu emprego se deu, inicialmente, na psicologia e na 

sociologia como ferramenta de obtenção de preferências, opiniões, atitudes e percepções de 

indivíduos, os mesmos motivos citados por Fauze (1996) para justificar seu amplo emprego 

na atualidade em pesquisas de marketing ligadas ao perfil de consumo das pessoas. 

Outro aspecto importante das escalas ordinais é a possibilidade da realização de até 

quatro operações matemáticas distintas, sendo elas: moda, mediana3, quartis4 e percentis5. 

Essa possibilidade matemática fez tanto Chisnall (1973) como Parasuraman (1991) 

considerarem as escalas ordinais como ferramentas mais poderosa que as nominais. Churchill 

(1998) também concorda com esses autores, e por sua vez atesta a mediana como uma 

operação possível para estas escalas. 

Na Tabela 3.2, temos a representação de uma escala ordinal na qual os números 

rotulam os elementos listados e também estabelecem uma hierarquia que começa da menor 

unidade de tempo para a maior.  

Quanto tempo você gasta lendo jornal em um fim de 
semana típico? 

1. Menos que 5 minutos

2. de 5 minutos a 15 minutos

3. de 15 minutos a 30 minutos

4. mais de 30 minutos.

Tabela 3.2: Escala ordinal (PARASURAMAN, 1991). 

Teixeira (2005), apresenta como exemplos de escalas ordinais a relação dos dez discos 

mais vendidos e a classificação dos times num campeonato, pois ambos obedecem a uma 

ordem. 

                                                            
3 A mediana de uma série de valores é aquele situado de tal forma que a metade dos valores dessa série se 
encontra abaixo dela e metade, acima. Mais concretamente, ½ da população terá valores inferiores ou iguais à 
mediana e ½ da população terá valores superiores ou iguais à mediana. 
4 Um quartil corresponde a qualquer um dos três valores que divide o conjunto ordenado de uma série de dados 
em quatro partes iguais, onde cada uma dessas partes representa ¼ da série. 
5 O k-ésimo percentil de uma série de dados é o valor máximo de tal forma que k% das observações lhes será 
inferior. Por exemplo, ao ordenar os valores da série de dados em ordem crescente, seu 1º percentil 
corresponderá ao maior valor entre o 1% de valores mais baixos dessa série. Da mesma forma, o 80º percentil 
corresponderá ao valor máximo do 80% de valores mais baixos da série. 
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3.1.3 Escala Intervalar 

Fauze (1996) conceitua as Escalas Intervalares, ou Escalas de Intervalo, como aquelas 

em que os números indicam a posição de um determinado elemento em relação aos outros 

apresentados na escala, ou seja, a distância (intervalo) entre esses elementos. Para o autor, sua 

aplicação se dá com frequência em pesquisas de marketing onde são medidas atitudes, 

opiniões e preferências dos entrevistados. 

Parasuraman (1991) já havia adjetivado as escala intervalares como mais poderosas 

que as ordinais e as nominais, isso porque elas apresentam todas as propriedades das duas 

primeiras e ainda permitem comparar facilmente a diferença entre medições. 

A Tabela 3.3 apresenta duas escalas de intervalo que possuem valores em graus 

Celsius e em Fahrenheit. Segundo Oliveira (2001), durante uma comparação entre as 

temperaturas dessas escalas, observou-se que 100°C não é a mesma coisa que duas vezes 

50°C. Neste caso, tanto 50°C quanto 100°C são elementos distintos de uma escala de 

progressão de temperatura que se inicia em um ponto escolhido arbitrariamente, o 0°C. Esse 

modelo possibilita estabelecer comparações entre ambas as escalas. 

  

 

 

 

Tabela 3.3: Escala intervalar (PARASURAMAN, 1991). 

Parasuraman (1991) e Fauze (1996) apontam a moda, a mediana, a média e o desvio-

padrão como as operações matemáticas que podem ser desenvolvidas através deste tipo de 

escala. Churchill (1998) aponta a média como operação possível para a escala intervalar. 

 

 

Escalas Valores Correspondentes

Celsius (oC) 0 10 30 50 100 

Fahrenheit (oF) 32 50 86 122 212 

Zero arbitrário: 0°C não significa ausência de calor. 100°C: corresponde a 15°C 
mais quente do que 85°C 
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3.1.4 Escala Razão 

Parasuraman (1991) e Fauze (1996) definem as Escalas Razão como aquelas que 

possuem um zero absoluto e que absorvem fortemente as propriedades das escalas de 

intervalo. Além disso, afirmam que as características das escalas nominais e ordinais também 

são herdadas pelas escalas razão, o que as torna as mais poderosas de todas as escalas. 

Este zero absoluto encontrado aqui possibilita duas informações: a posição e a  

distância entre si e em relação a uma determinada característica entre pessoas, objetos ou fatos 

(FAUZE, 1996). 

Para Parasuraman (1991), não é qualquer tipo de dado que pode ser utilizado nestas 

escalas, e sim aqueles oriundos de perguntas abertas, cujas respostas servem como um ponto 

natural de partida para interpretação de dados demográficos e de atributos descritivos. 

Quanto às operações matemáticas, Fauze (1996), aponta para a moda, a mediana, a 

média e a média geométrica como aquelas possíveis nestas escalas. O mesmo autor especifica 

o uso destas escalas na área do marketing quando se quer saber: a renda, idade, altura, número 

de consumidores e de lojas, quantidade de produtos consumidos, número de vezes que um 

produto é comprado ao mês, tamanho da empresa, preço, volume de vendas, lucros e 

participação de mercado entre outros. 

Churchill (1998), além de confirmar a média geométrica como operação viável, 

também apresenta a média harmônica como uma atividade possível de ser aplicada nestas 

escalas. 

Como exemplo de escalas razão, Teixeira (2005), apresenta um cenário onde dois 

carros trafegam em velocidade constante, sendo que o primeiro desenvolve uma velocidade de 

100km e o segundo de 50km. A razão entre as duas velocidade deles é de 2 para 1. 

 

 



40 
 

3.1.5 Conclusão: escalas de autorrelato 

A seguir apresentamos um quadro de Churchill (1998) onde ele resume as principais 

características de cada escala: 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3.4: Resumo das quatro escalas (CHURCHILL, 1998). 

 

3.2 Escalas Likert e Diferencial Semântico 

Dentre os quatro tipos de Escala de Autorrelato apresentados acima, o mais utilizado 

em pesquisas de opinião pública, segundo Kinnear e Taylor (1991), é o tipo intervalar, 

representado pelas escalas Likert e Diferencial Semântico. Estas duas escalas tornaram-se 

populares pela sua facilidade de implementação e de interpretação, permitindo a fácil e rápida 

compilação e tabulação dos dados adquiridos numa pesquisa e, segundo Churchill (1998), 

permitem o uso de métodos mais complexos de análise de dados. 

No entanto, Oliveira (2001), discorda de Kinnear e Taylor (1991) e de Churchill 

(1998) a respeito da natureza das escalas Likert e Diferencial Semântico. Para ela, ambas as 

escalas pertencem ao tipo ordinal, pois suas características se aproximam do tipo ordinal. 

Escalas Característica Exemplos típicos Medidas de média 

Nominal Identificação 
Feminino/ masculino, 
usuário/ não usuário e  

ocupação 
Moda 

Ordinal Ordenação Preferência de marcas e  
classe social Mediana 

Intervalo Comparação  
de intervalos 

Escala de temperatura,  
atitudes em relação a 

marcas e conhecimento  
de propaganda 

Média 

Razão 
Comparação de 

magnitudes  
absolutas 

Unidades vendidas,  
número de compradores e 
probabilidade de compra 

Média geométrica e 
média harmônica 
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Nesta pesquisa assumiremos o posicionamento de Kinnear e Taylor (1991) e de 

Churchill (1998), considerando as escalas Likert e Diferencial Semântico como escalas do 

tipo intervalar. 

Essas escalas são descritas a seguir. 

3.2.1 Escala Likert 

Segundo Pasquali (1997) e Braga e Cruz (2004), a Escala Likert teve sua origem no 

ramo da estatística que se preocupa em pesquisar os fenômenos psicológicos e caracteriza-se 

por ser uma escala intervalar bastante conhecida e frequentemente utilizada em pesquisas que 

visam medir o grau de satisfação dos indivíduos acerca de um determinado serviço ou 

produto. Segundo Chisnall (1973) e Mattar (2001), sua popularidade frente a outras escalas 

deu-se pela simplicidade de construção dos questionários, confiabilidade dos dados coletados 

e possibilidade de se obter informações sobre o sentimento que as pessoas têm pelas diversas 

características que compõem um mesmo produto.  

Estas características são apresentadas na forma de pequenas escalas com cinco 

posições, as quais variam do aspecto mais negativo ao mais positivo de cada característica, 

como pode ser visto na Tabela 3.5. 
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Como você avalia as acomodações que utilizou? 

muito ruins ruins indiferentes boas muito boas 

Como você avalia nossa cozinha? 

muito ruim ruim indiferente boa muito boa 

Como você avalia nosso restaurante? 

muito ruim ruim indiferente bom muito bom 

Como você avalia nosso atendimento? 

muito ruim ruim indiferente bom muito bom 

Como você avalia a infra-estrutura do hotel? 

muito ruim ruim indiferente boa muito boa 

 

Tabela 3.5: Exemplo de um questionário na escala Likert. Fonte: exemplo formulado pelo autor. 

Na tabela acima, cada pergunta e sua respectiva escala constitui-se num item likert, 

que são os itens formadores de uma escala Likert. Essas escalas são valoradas e, de acordo 

com Oliveira (2001), Backer (2005) e Teixeira (2005), podem assumir os seguintes valores: 

“muito ruim” = -2, “não tão ruim” = -1,  “indiferente” = 0,  “não tão bom” = 1  e  “muito 

bom” = 2 ou “muito ruim” = 1, “não tão ruim” = 2, “indiferente” = 3, “não tão bom” = 4 e 

“muito bom” = 5. Teixeira (2005) e Brandalise (2005), sugerem:  “muito ruim” = 5, “não tão 

ruim” = 4, “indiferente” = 3, “não tão bom” = 2 e “muito bom” = 1. Esses valores serão 

usados posteriormente como pesos durante o processo de obtenção da média ponderada de 

cada item likert. Nesta pesquisa, assumimos a valoração “-2, -1, 0, 1, 2”. 

A escolha dos itens likert está diretamente associada à natureza do questionário, e sua 

definição pode ocorrer tanto pela experiência de quem formula as perguntas, como pela 

utilização de duas técnicas combinadas, uma de geração e outra de seleção de alternativas. 

Visando  a contínua melhora do nosso hotel, gostaríamos que o Sr(a) avaliasse nossos serviços 

através do questionário abaixo. Para cada pergunta, escolha apenas uma opção. 
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Após o preenchimento dos questionários, ocorre a totalização. Esse processo, que aqui 

chamaremos de sistema de avaliação da alternativa, é ilustrado nas Tabelas 3.6 a 3.8 e no 

Gráfico 3.1, abaixo, onde 100 hóspedes responderam ao questionário de satisfação acerca dos 

serviços do hotel. 

Totalização dos Pontos do Questionário de Satisfação 

muito ruim = -2  |  ruim = -1  |   indiferente = 0  |   bom = 1  |   muito bom = 2 

 

 -2 -1 0 1 2 
Como você avalia as acomodações que utilizou? 5  12 2 45 36  

Como você avalia nossa cozinha?  0 2  30 60 8 

Como você avalia nosso restaurante?  0 0 4 72 24  

Como você avalia nosso atendimento? 12  62  0 24  2 

Como você avalia a infra-estrutura do hotel? 7   18 46  24 5 

 

Tabela 3.6: Totalização das respostas dos 100 hóspedes. Fonte: cálculo do autor. 

Na tabela acima, os títulos das colunas são os próprios pesos através dos quais os 
valores das de cada linha serão multiplicados. O resultado é apresentado na tabela abaixo. 

-2 -1 0 1 2 
-10 -12 0 45 72 

0 -2 0 60 16 

0 0 0 72 48 

-24 -62 0 24 4 

-14 -18 0 24 10 

Tabela 3.7: Multiplicação dos votos por seus respectivos pesos. Fonte: cálculo do autor. 

 

 
Como você avalia as acomodações que utilizou? 0,95 

Como você avalia nossa cozinha? 0,74 

Como você avalia nosso restaurante? 1,20 

Como você avalia nosso atendimento? -0,58 

Como você avalia a infra-estrutura do hotel? 0,02 

Tabela 3.8: Média ponderada de cada item da tabela. Fonte: cálculo do autor. 
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Os cálculos apresentados na tabela 3.8 foram obtidos através da seguinte 

fórmula: ( (-2) + (-1) + (0) + (1) + (2) ) / 100 = média. Com esses valores foi construído o 

gráfico 3.1, que mostra o desempenho de cada um dos elementos. 
 

 

Gráfico 3.1: Representação gráfica dos resultados obtidos pelo questionário. Fonte: cálculo do autor. 

Observa-se que o hotel tem sérios problemas quanto à qualidade dos seus serviços na 

opinião dos hóspedes, pois este foi o item obteve o pior desempenho. A infra-estrutura foi 

outro item que precisaria ser revisto pela administração do hotel. 

3.2.2 Escala Diferencial Semântico 

A escala Diferencial Semântico, ou de Osgood, é outra escala intervalar 

frequentemente empregada quando se quer comparar o desempenho ou as características de 

dois ou mais produtos ou serviços. Sua popularidade é atribuída à sua versatilidade e à sua 

simplicidade (Kinnear e Taylor, 1991). Segundo Oliveira (2001), trata-se de uma escala 

bipolar composta por sete números que vão de 1 a 7, e em cujas extremidades são encontrados 

adjetivos ou frases adjetivadas que são antagônicas entre si, como pode ser visto na Tabela 

3.9. 
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Como você avalia as acomodações que utilizou? 

 

Confortáveis   <  1- - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7  >  Desconfortáveis 

Silenciosas   <  1- - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7  >  Barulhentas 

Claras   <  1- - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7  >  Escuras 

Arejadas   <  1- - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7  >  Abafadas 

Completas   <  1- - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7  >  Incompletas 

Tabela 3.9: Exemplo de uma escala Diferencial Semântico. Fonte: exemplo formulado pelo autor. 

Observa-se que, ao caminharmos para o lado esquerdo nos aproximamos do lado 

“positivo” da escala, enquanto que, ao caminharmos para o lado direito, nos aproximamos  do 

lado “negativo”. No centro, o número “4” equivaleria ao valor “neutro”, o que na escala 

Likert é identificado como “indiferente”. 

Outra forma de se representar a escala Diferencial Semântico é através da supressão 

dos números, ficando apenas traços em seus lugares (Tabela 3.10). 

 

 

 
Como você avalia as acomodações que utilizou? 

 

    Confortáveis   <   |- - | - - | - - | - - | - - | - - |    >  Desconfortáveis 

Silenciosas   <   |- - | - - | - - | - - | - - | - - |   >  Barulhentas 

Claras   <   |- - | - - | - - | - - | - - | - - |   >  Escuras 

Arejadas   <   |- - | - - | - - | - - | - - | - - |   >  Abafadas 

 Completas  <   |- - | - - | - - | - - | - - | - - |    >  Incompletas 

 

Tabela 3.10: Exemplo de uma escala Diferencial Semântico sem a sequência numérica. 

Fonte: exemplo formulado pelo autor. 

Visando  a contínua melhora do nosso hotel, gostaríamos que o Sr(a) avaliasse nossos 

serviços através do questionário abaixo. Para cada pergunta, escolha apenas uma opção. 

Visando  a contínua melhora do nosso hotel, gostaríamos que o Sr(a) avaliasse nossos 

serviços através do questionário abaixo. Para cada pergunta, escolha apenas uma opção. 
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Independente de possuir números ou não6, toda posição na escala Osgood possui um 

peso, tal como a Likert. De acordo com Oliveira (2001) e Brandalise (2005), os valores são 

distribuídos como: “1” = +3, “2” = +2, “3” = +1, “4” = 0, “5” = -1, “6” = -2 e “7” = -3. 

A escolha dos itens da escala pode se dar da mesma forma que na escala Likert, 

através da experiência de quem formula as perguntas, ou através da utilização das técnicas de 

geração e seleção de alternativas. No entanto, Evrard, Pras e Roux (1998), alertam para a 

dificuldade na definição dos adjetivos ou frases adjetivadas para compor ambos os lados da 

escala. Se eles não forem, bem contextualizados e os pólos opostos não estiverem bem 

associados, pode haver prejuízos para a pesquisa. Neste caso, segundo os autores, pode-se 

realizar uma escala piloto e submetê-la ao público alvo para captar a aceitação de seus 

elementos. 

Para ilustrar a aplicação da escala Diferencial Semântico, apresentamos o seguinte 

problema: um hotel deseja reformar um de seus quartos, porém dois deles apresentam 

problemas. Para saber qual deve ser reformado primeiro, decidiu-se fazer uma pesquisa 

interna com 200 hóspedes, 100 para cada quarto, para saber a opinião a respeito de ambos. 

Os resultados dessa pesquisa são apresentados a seguir: 

Quarto A 

 

Totalização dos Pontos do Questionário de Satisfação para o Quarto A 

 1 2 3 4 5 6 7 
Conforto 5 12 2 25 16 10 30 

Polução Sonora 0 30 30 20 8 10 2 

Iluminância 0 15 85 0 0 0 0 

Arejamento 2 7 0 0 15 24 52 

Infra-estrutura 12 45 43 0 0 0 0 

 

Tabela 3.11: Totalização das respostas dos 100 hóspedes para o quarto A. Fonte: exemplo formulado pelo autor. 

 

                                                            
6 Nesta pesquisa, utilizaremos a seqüência numérica para representar os intervalos 
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-3 -2 -1 0 1 2 3 
-15 -24 -2 0 16 20 90 

0 -60 -30 0 8 20 6 

0 -30 -85 0 0 0 0 

-6 -14 0 0 15 48 156 

-36 -90 -43 0 0 0 0 

 Tabela 3.12: Multiplicação dos totais por seus respectivos pesos - quarto A. 
Fonte: exemplo formulado pelo autor. 

   Conforto 0,85 

   Polução Sonora -0,56 

   Iluminância -1,15 

   Arejamento 1,99 

   Infra-estrutura -1,69 

Tabela 3.13: Obtenção média de cada item da tabela. Fonte: cálculo do autor. 

Os cálculos apresentados na tabela 3.13 foram obtidos através da seguinte 

fórmula: ( (-3) + (-2) + (-1) + (0) + (1) + (2) + (3) ) / 100 = média. Com esses valores foi 

possível construir o Gráfico 3.2, que mostra a avaliação do quarto A. vale observar que a linha 

do gráfico é marcada tendo como referência -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. 

 

 

Gráfico 3.2: Representação gráfica dos resultados obtidos pelo questionário do quarto A. 

Fonte: cálculo do autor. 
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Quarto B 

 

Totalização dos Pontos do Questionário de Satisfação para o Quarto B 

 1 2 3 4 5 6 7 
Conforto 0 0 7 7 30 32 24 

Polução Sonora 4 7 7 14 22 39 7 

Iluminância 0 15 45 40 0 0 0 

Arejamento 0 0 0 0 14 12 74 

Infra-estrutura 60 30 10 0 0 0 0 

 

Tabela 3.14: Totalização das respostas dos 100 hóspedes para o quarto B. Fonte: cálculo do autor. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
0 0 -7 0 30 64 72 

-12 -14 -7 0 22 78 21 

0 -30 -45 0 0 0 0 

-6 -14 0 0 14 24 222 

-180 -60 -10 0 0 0 0 

 Tabela 3.15: Multiplicação dos totais por seus respectivos pesos - quarto B. Fonte: cálculo do autor. 

   Conforto 1,59 

   Polução Sonora 0,88 

   Iluminância -0,75 

   Arejamento 2,60 

   Infra-estrutura -2,50 

Tabela 3.16: Obtenção média de cada item da tabela. Fonte: cálculo do autor. 

 

Os cálculos apresentados na tabela 3.16 foram obtidos através da seguinte 

fórmula: ( (-3) + (-2) + (-1) + (0) + (1) + (2) + (3) ) / 100 = média. A seguir apresentamos o 

Gráfico 3.2 com os valores obtidos. 
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Gráfico 3.3: Representação gráfica dos resultados obtidos pelo questionário do quarto B. 

Fonte: cálculo do autor. 

Comparação entre os Quartos A e B 

 

 

Gráfico 3.4: Representação gráfica dos resultados obtidos pelos questionários dos quartos A e B. 

Fonte: cálculo do autor. 

Observa-se que ambos os quartos são considerados desconfortáveis, barulhentos e 

abafados, porém, o quarto B é o que apresenta os maiores problemas, principalmente no 

aspecto arejamento. Com este resultado, o hotel poderá investir na reforma do quarto B. 
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4 PROCESSOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa corresponde a um estudo hipotético-dedutivo baseado em uma revisão 

bibliográfica, para apresentar definições e manifestações acerca da criatividade, e na aplicação 

de experimentos com o intuito de comprovar a hipótese levantada. 

Os experimentos foram realizados em duas instituições de ensino superior com cursos 

de design na cidade do Recife, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco (IFPE) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

A aplicação dos experimentos se deu em duas etapas. Inicialmente empregou-se 

técnicas de geração de alternativa, passando, na sequência, à avaliação dessas alternativas 

conforme metodologia descrita a seguir. 

4.1 Geração de Alternativas 

As atividades realizadas se deram em torno de três tipos diferentes de alunos, cada 

qual organizado num grupo específico de trabalho. O primeiro deles, denominado de “A”, foi 

formado por alunos com baixo rendimento acadêmico; o segundo, denominado “B”, foi 

constituído pelos alunos com alto rendimento; e o terceiro grupo, denominado “C”, foi 

composto por 50% de alunos com baixo rendimento e 50% de alunos com alto desempenho 

acadêmico. 

Para uma melhor organização, os grupos do IFPE foram identificados como “A1”, 

“B1” e “C1”, e os da UFPE como “A2”, “B2” e “C2”, como mostrado na Tabela 2.1. Isso 

permitiu que os dados obtidos nos grupos de uma instituição pudessem ser comparados entre 

si e entre os grupos da outra instituição. 
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Tabela 4.1: Estrutura dos grupos de trabalho. Fonte: construído pelo autor. 

Estabelecida a estrutura dos grupos e as instituições onde os experimentos seriam 

aplicados, avançamos ao passo seguinte: a definição do número de integrantes de cada grupo. 

Seguimos a recomendação de Bomfim (1995), que aponta a quantidade de seis participantes 

como ideal para uma sessão de técnicas de criatividade por se tratar de uma quantidade 

intermediária entre o mínimo de quatro e o máximo de doze pessoas. Sendo assim, definimos 

o universo total de 18 indivíduos em cada uma das instituições, onde cada um dos três grupos 

do experimento foi composto por seis pessoas. 

A seleção dos alunos que comporiam cada grupo seria a etapa mais demorada a ser 

executada e a que demandaria maior cautela e sigilo para evitar que os participantes fossem, 

de alguma forma, levados a situações constrangedoras perante seus colegas, sua instituição e a 

comunidade em geral. Inicialmente, foi definido que estes alunos teriam de atender a um 

critério bem específico: nenhum deles deveria ter familiaridade com as técnicas de geração e 

seleção de alternativas para que os experimentos não sofressem influências durante sua 

execução, prejudicando os resultados de alguma forma. Para atender a esse critério, seria 

necessário mapear as grades das disciplinas em ambas as instituições para localizar quais 

turmas ainda não haviam tido contato com as técnicas de criatividade. 

Localizadas as turmas, verificamos quais delas possuíam a quantidade necessária de 

alunos para os testes. Para tanto, recorremos à lista de inscritos em cada disciplina das duas 

instituições para a realização deste levantamento. Após a definição da disciplina, realizamos 

entrevistas com os professores responsáveis de cada instituição para que ele separasse os 18 

candidatos para as atividades. Ele se baseou nas avaliações dos exercícios e na qualidade da 

produção desenvolvida em sala de aula para formar os três grupos. 

A execução propriamente dita dos experimentos se deu em dois momentos. O primeiro 

deles foi a realização das atividades com os alunos da primeira instituição. Desta feita, os 18 

alunos foram reunidos numa sala onde receberam as instruções necessárias para execução da 

 GRUPOS 

 A B C 

IFPE A1 B1 C1 

UFPE A2 B2 C2 
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primeira sessão de criatividade. A equipe responsável pelos testes apresentou-se aos alunos 

através de uma apresentação em PowerPoint e fez uma breve explanação sobre o que é e para 

que se destina uma sessão criativa (Apêndice I). Após isso foi apresentado o primeiro briefing 

a ser solucionado (Apêndice II), o qual teria de ser resolvido sem o uso de qualquer técnica 

formal que os auxiliassem na resolução do problema. Para formação dos grupos, foi realizada 

uma chamada pelos nomes dos alunos e indicada a sala para onde deveriam se dirigir. 

Finalizada essa parte, cada grupo foi conduzido a sua respectiva sala onde já haviam 

cadeiras organizadas em círculos. Uma vez acomodados, os grupos receberam uma ficha para 

que colocassem as alternativas geradas ao longo da sessão (Apêndice III). 

O “Briefing I” se caracterizou no seguinte problema: um grande escritório localizado 

no centro financeiro de uma capital encomenda a você e sua equipe a criação um jogo que 

deverá ser jogado em grupo e durante o horário de trabalho. Tal jogo terá por objetivo maior 

melhorar a interação, cooperação, produtividade e o bom relacionamento entre os 

funcionários desse escritório, inclusive de setores diferentes. 

A duração desta primeira sessão seguiu as recomendações de Bomfim (1995) sobre a 

realização de sessões criativas, o qual afirma que o tempo para uma sessão de criatividade 

deve ser de no mínimo 30 e no máximo 45 minutos. A escolha da disposição do grupo em 

círculo se deu pela possibilidade uma melhor integração entre os membros do grupo. 

Finalizado o primeiro briefing, os grupos voltaram à sala inicial onde tiveram uma 

rápida explicação sobre o que são técnicas de geração de alternativas e sobre a técnica 635 

(Apêndice IV), a qual teriam de utilizar para resolver o segundo briefing (Apêndice V). Na, 

seqüência os grupos foram levados de volta as suas respectivas salas onde receberam um 

segundo formulário para gerarem alternativas (Apêndice VI). 

O “Briefing II” apresentou a seguinte problemática:  você e sua equipe são 

contratados para criarem um jogo que estimule idosos a realizarem atividades físicas e que 

possa ser jogado em grupo ou individualmente, sem causar qualquer tipo de dano à saúde 

por excesso de esforço. 

O tempo de duração dessa segunda sessão e a organização dos grupos foram idênticos 

aos da primeira sessão para que fosse mantida uma uniformidade nos experimentos. 

O emprego de dois briefings se deu para ampliar o universo de opções a serem 

avaliadas e a escolha pelo tema jogos se baseou no fato de a prática de jogar ser algo acessível 
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a todas as pessoas, em maior ou menor grau, e que começa a fazer parte da vida do indivíduo 

desde sua infância na forma de brincadeiras. 

A seguir é apresentado uma tabela (Tabela 2.2) que ilustra a aplicação das atividades 

com os grupos em ambas as instituições. 

 

ATIVIDADES IFPE UFPE 

BRIEFING SEM TÉCNICA A1 B1 C1 A2 B2 C2 (Grupo de controle) 

       

BRIEFING COM A A1 B1 C1 A2 B2 C2 TÉCNICA 635 
 

Tabela 4.2: Tabela da aplicação das atividades. Fonte: construído pelo autor. 

No segundo momento do experimento, quando as atividades foram aplicadas na 

segunda instituição, aplicou-se a mesma metodologia descrita acima, salvo a ordem dos 

briefings, que foi invertida. Essa inversão foi necessária para que ambos os briefings fossem 

gerados com e sem técnicas de geração de alternativas. Na Tabela 2.3 é possível ver a ordem 

de aplicação. 

 

PRIMEIRO MOMENTO  SEGUNDO MOMENTO 

         
Briefing I A1 B1 C1  Briefing II A2 B2 C2 

         
Briefing II A1 B1 C1  Briefing I A2 B2 C2 

 

Tabela 4.3: Ordem de aplicação dos briefings no primeiro e segundo momentos. Fonte: construído pelo autor. 

Ao final de cada momento, as fichas foram recolhidas e separadas por grupos. Com a 

finalização da aplicação dos experimentos, deram-se as avaliações das alternativas geradas. 
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4.2 Avaliação de Alternativas 

Para a avaliação das alternativas geradas nesta pesquisa, foram escolhidas duas escalas 

que são largamente utilizadas no universo do design para avaliação da aceitação de produtos 

devido à sua rapidez e facilidade de aplicação, a Likert e a Diferencial Semântico. A escolha 

de duas escalas deu-se pela necessidade de confirmação dos resultados obtidos, ou seja, se os 

resultados adquiridos através de uma escala se confirmariam na outra. 

Após a escolha das escalas, procedeu-se com a definição dos avaliadores. Foram 

selecionados oito indivíduos entre professores e alunos do curso de design da UFPE, e a 

seleção se deu de acordo com a experiência no uso de metodologias de projeto para 

desenvolvimento de produtos. 

Para avaliação propriamente dita, o grupo de avaliadores foi separado em dois 

subgrupos, denominados “A” e “B”. Os avaliadores do grupo “A” receberam um bloco com 

as 36 alternativas criadas na etapa anterior, 18 delas formatadas na escala Likert e 18, na 

escala Diferencial Semântico. O grupo “B” recebeu igualmente um bloco com as mesmas 36 

alternativas, porém em escalas invertidas, ou seja, as que no grupo “A” estavam formatadas 

na escala Likert, no grupo “B” estavam na escala Diferencial Semântico, e vice versa. 

Por fim procedeu-se o processamento das avaliações, onde os dados foram tabulados, 

totalizados e somados para geração de gráficos comparativos, permitindo a comparação das 

ideias geradas pelos grupos de alunos. 
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5 EXPERIMENTOS 

A equipe de pesquisadores definiu o período da manhã para a realização dos 

experimentos. Essa decisão não foi tomada ao acaso, e sim pelo fato de os alunos estarem 

mais propensos à atividades mentais pela. A execução das atividades durou 2h em cada 

instituição. A seguir detalhamos este processo.   

5.1 Geração de Alternativas 

Durante o processo de geração de alternativas desta pesquisa, não foram levados em 

consideração os aspectos formais utilizados na construção de jogos, pois nosso intuito não foi 

gerar propostas elaboradas para produção de jogos, nem abordar suas estruturas básicas. 

Nossa preocupação foi estimular a criação das ideias embrionárias, isto é, aquelas que surgem 

no primeiro momento e que, se desenvolvidas, poderiam vir a se tornar jogos interessantes.  

Todos os grupos tiveram liberdade para criar jogos de quaisquer tipos, digitais ou não. 

Todavia, observou-se que nos grupos onde havia pessoas com alguma experiência em jogos 

digitais, houve uma maior concentração deste tipo de jogo. 

5.1.1 Observações sobre a Geração sem Técnica 

A primeira etapa da geração transcorreu sem qualquer tipo de problema. Foi 

observado que todos os grupos desenvolveram debates tendo como base jogos já existentes. 

As discussões giraram em torno das experiências que cada um teve enquanto usuário, onde 

foram ressaltadas as vantagens, desvantagens e principais características de cada jogo. Notou-

se também que os jogos criados eram, basicamente, uma mistura de produtos bem 

conceituados no mercado. 
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5.1.2 Observações sobre a Geração com Técnica 

A aplicação da técnica 635 também transcorreu sem qualquer tipo de problema. 

Observou-se que os participantes, de uma forma geral,  não tiveram dificuldades em criar as 

alternativas, porém, alguns deles não conseguiram desenvolver todas as três ideias, 

finalizando seu tempo com duas ou apenas uma alternativa. 

Foram geradas 18 propostas para jogos no IFPE e 18 na UFPE, totalizando 36 

alternativas produzidas nesta etapa da pesquisa. São elas: 

5.1.3 Alternativas Geradas no IFPE 

5.1.3.1 Sem técnica criativa - briefing “jogo para empresas” (Grupo Controle) 

Grupo A1 

Jogo 1 - Jogo dos interesses 

Um personagem 3D seria representaria os funcionários de uma empresa num mundo 

3D. Ele seria alimentado semanalmente ou mensalmente com informações 

relacionadas às atividades que este funcionário estaria fazendo, tais como: lendo um 

livro de determinado assunto/tema; praticando um esporte específico; estudando algo 

entre outros. O sistema faria o cruzamento de todas as informações dos personagens 

no sistema e avisaria a todos sobre os interesses comuns e atividades correlatas. Este 

jogo estimularia a socialização, um bom clima no trabalho e o estreitamento das 

relações entre colegas de trabalho. 

Jogo 2 - Quiz comportamental 

Um formulário seria disponibilizado através da intranet da empresa para que todos os 

funcionários inserissem dados profissionais e pessoais o mais detalhado possível. O 

sistema faria um sorteio e todos receberiam 3 perguntas sobre seus colegas. A idéia 

aqui seria estimular o fortalecimento dos laços entre os funcionários de uma empresa, 
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fortalecendo assim o ambiente de trabalho. Este jogo estimularia a socialização e 

memória. 

Jogo 3 - Quem é quem? 

Seriam colocados em um saco vários papeis com nomes de personagens de histórias 

em quadrinho para serem sorteados entre os funcionários de uma empresa. Na semana 

seguinte seriam colocados num quadro os personagens sorteados e todos teriam a 

incumbência de tentar descobrir quem seria quem através de pistas que os próprios 

participantes teriam de deixar para seus colegas. No final da semana os palpites seriam 

depositados numa urna para serem lidos em reunião. Quem acertasse mais palpites 

ganharia prêmios. Este jogo estimularia a socialização, criatividade, memória, espírito 

de equipe e o divertimento. 

Grupo B1 

Jogo 1 - Uno digital  

Uma versão digital do jogo Uno seria acessada a partir de uma intranet que permitiria 

aos funcionários de uma empresa jogar em rede. As regras dessa versão digital seriam 

as mesmas da versão original. Este jogo estimularia a concentração e a concorrência 

sadia. 

Jogo 2 - Desenhando o tema 

Através de uma rede interna cada funcionário receberia semanalmente um desafio: 

criar um desenho que representasse a solução de um determinado tema. A participação 

não seria obrigatória e o funcionário poderia usar os recursos que quisesse. Uma vez 

criado o desenho, ele iria para um quadro onde todos estariam disponíveis para 

análise. Ao final da semana os funcionários seriam reunidos ao redor deste painel e 

votariam no desenho que melhor indicasse a solução do problema. Este jogo 

estimularia a criatividade e o comprometimento com o ambiente de trabalho.  
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Jogo 3 - Corrida das charadas 

Nesta atividade, a equipe de funcionários seria dividida em duplas que teriam um 

determinado tempo para chegar a um local específico. As três primeiras duplas a 

chegarem neste local ganhariam uma premiação que iria desde brinde com a marca da 

empresa até finais de semana em hotéis de praia ou de campo. Cada dupla teria um 

trajeto específico para seguir, ao longo do qual, várias charadas relacionadas ao 

universo da empresa seriam colocadas. Para a dupla passar para a próxima charada, ela 

teria de desvendar a charada atual. Este jogo estimularia o trabalho em equipe, a 

concorrência sadia, um melhor conhecimento sobre a estrutura física da empresa, 

concentração e agilidade. 

Grupo C1 

Jogo 1 - Quiz premiado 

Por e-mail, funcionários receberiam perguntas sobre as diversas atividades, história, 

clientes e mercado consumidor relacionados à empresa onde trabalham. Os que 

acertassem passariam para estágios mais avançados, respondendo perguntas mais 

complexas. No final, aqueles que mais pontuassem poderiam concorrer a promoções 

ou terem mais horas no banco de horas da empresa. Este jogo permitiria o raciocínio e 

o conhecimento sobre os processos da empresa. 

Jogo 2 - Quebra cabeça às cegas 

Com os olhos vendados, três funcionários tentariam identificar usando apenas o tato as 

partes de um objeto a ser montado. Eles teriam um tempo determinado para encaixar 

as peças nos locais corretos e acertar que objeto é esse. Este jogo estimularia a 

concentração, raciocínio e agilidade. 

Jogo 3 - História compartilhada  

Todos os funcionários de uma empresa poderiam contribuir com uma história iniciada 

a partir da gerência. Diariamente um funcionário teria a responsabilidade de dar 
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continuidade a um trecho dessa história coletiva. Tudo seria acompanhado pelo RH da 

empresa, que analisaria a qualidade dos posts e a carga emocional envolvida. Este jogo 

estimularia a criatividade, a socialização, a melhoria do ambiente de trabalho e as 

atividades em grupo. 

5.1.3.2 Com a Técnica 635 - briefing “jogo para idosos” 

Grupo A1 

Jogo 1 - Cubo Mágico 

Seria a mistura do jogo Genius com o Qual é a música do programa Silvio Santos. 

Num console em formato de cubo seria apresentada uma seqüência de cores de acordo 

com as notas de uma música que seria tocada pelo aparelho. Com exceção da base, 

todos os lados possuiriam cores distintas e lâmpadas para facilitar a memorização da 

seqüencia, que teria de ser repetida pelo idoso apertando os lados segundo a seqüência 

apresentada. Caso ele acertasse toda a seqüência, apareceria numa tela localizada na 

base do console um menu com 5 opções de nomes de música para ele escolher. Ele 

tocaria na tela para selecionar a opção que achasse correta e, caso acertasse a música 

seria tocada pelo cubo com todas as faces acendendo no ritmo da música. Este jogo 

estimularia a socialização, concentração, memória e o divertimento. 

Jogo 2 - Esporte Virtual 

Através de um tapete especial conectado ao aparelho de TV o idoso poderia simular 

caminhadas e corridas em cenários escolhidos por ele antes do início da atividade 

física. Este cenário poderia ser uma cidade, uma floresta, uma praia entre outros, e os 

sons específicos de cada ambiente conferiria realismo ao cenário. Na tela seriam 

apresentadas informações referentes ao batimento cardíaco, pulsação, perda de 

calorias e respiração do jogador. Para evitar excessos, o jogo estaria programado para 

informar ao idoso sobre a sobrecarga de exercícios e paralisar as funções do tapete. 

Este jogo estimularia atividades físicas, podendo ser jogado individualmente ou em 

dupla. 
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Jogo 3 - Pump it up modificado 

Os idosos escolheriam músicas numa listagem de canções antigas. Selecionada a 

música, eles tentariam repetir, sobre uma superfície, a mesma seqüência de 

movimentos apresentada numa tela localizada na sua frente. As danças seriam 

específicas para essa faixa, incluindo as que envolvem parceiros de dança, como 

bolero, valsa, tango entre outras. Uma câmera mapearia os movimentos do 

dançarino/casal e atribuiria notas ao seu desempenho. Este jogo estimularia a 

socialização, memória (lembrar dos passos das danças), atividades físicas e o 

divertimento. 

Grupo B1 

Jogo 1 - Squarsh 

Semelhante ao squarsh comum, dois jogadores ficariam de frente para uma parede 

para arremessarem e rebaterem bolas maiores e mais leves do que as usadas no 

squarsh normal. As raquetes também seriam mais leves para evitar que houvesse 

problemas físicos. As salas seriam coloridas para facilitar a visualização do espaço de 

jogo e da bola. Este jogo estimularia a socialização, agilidade, atividades físicas e o 

divertimento. 

Jogo 2 - Tapete da memória  

Um tapete especial com símbolos que se acenderiam em várias seqüências. O idoso 

ficaria sobre esse tapete e tentaria acertar as seqüências apresentadas. Quanto mais ele 

acertasse, mais a seqüência ficaria mais rápida e complexa. Este jogo estimularia 

atividades físicas e a memória. 

Jogo 3 - Cenário interativo 

Acoplado a um aparelho de TV, um jogo permitiria que a imagem do idoso fosse 

inserida nos diversos cenários de uma história virtual. Todos os movimentos que o 

idoso fizesse seriam captados e ele interagiria com os objetos que comporiam esses 
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cenários. À medida que um narrador contasse a história do jogo, o idoso teria de 

escolher que objetos acionar para resolver desafios de lógica, matemática, geografia, 

conhecimentos gerais entre outras áreas. Ele pontuaria toda vez acertasse essas 

respostas e passaria para outro nível dentro da história. Este jogo estimularia a 

concentração, a memória, o raciocínio e atividades físicas. 

Grupo C1 

Jogo 1 - Sudoku interativo 

Este jogo possui as mesmas regras do sudoku tradicional, porém, as peças seriam 

como pastilhas que seriam colocadas numa base especial. Esta base, ou tabuleiro, leria 

a posição de cada pastilha e identificar as futuras jogadas possíveis. Se alguma pastilha 

estivesse numa posição incorreta, sua posição se acenderia indicando que há um erro 

ali. Caso o jogador precisasse de auxílio, apertaria um botão na lateral do tabuleiro que 

acenderia números digitais em todas as posições, mostrando os números que faltam. 

Este jogo estimula a concentração e o raciocínio. 

Jogo 2 - Quebra cabeça gigante 

Tal qual um quebra cabeça comum, os jogadores teriam de construir uma imagem 

através de encaixes. No entanto as peças desse jogo seriam: de grandes dimensões, 

permitindo aos idosos caminhar sobre a superfície durante a construção da 

figura/cenário; teriam texturas, conferindo conforto ao massagear os pés dos jogadores 

enquanto estes caminham sobre as peças já encaixadas, e leveza, possibilitando que os 

idosos ajustassem as peças com os pés. Este jogo estimularia a socialização, 

concentração, atividades físicas e o divertimento, podendo ser jogado individualmente. 

Jogo 3 - Jogo das experiências 

Dois personagens em 3D, um masculino e outro feminino, simulariam o processo de 

crescimento e envelhecimento humanos num ambiente virtual a partir da infância até a 

velhice. O personagem masculino seria controlado por um grupo de idosos do sexo 
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masculino e o feminino por um grupo de idosos do sexo feminino. Através de um 

menu ao lado do personagem, seriam atribuídas características a ele, características 

estas relacionadas com as experiências de vida dos idosos. Quanto mais experiências 

positivas, mais lento e melhor seria o processo de envelhecimento do personagem, 

contudo, quanto mais experiências negativas forem inseridas, mais rápido o 

personagem envelheceria, com menos qualidade e expectativa de vida. A idéia do jogo 

é estimular a mudança de maus hábitos por atividades salutares. Este jogo estimularia 

a socialização e o divertimento.  

5.1.4 Alternativas Geradas na UFPE 

5.1.4.1 Sem técnica criativa - briefing “jogo para idosos” (Grupo Controle) 

Grupo A2 

Jogo 1 - Jogo da dentadura 

Criado para ser usado no Wii, o idoso poderia mover dentaduras na tela para a boca 

de um personagem, a que se encaixasse perfeitamente faria o personagem dar uma 

grande gargalhada. Caso errasse, o personagem faria um “muxoxo”. Este jogo 

estimularia a socialização, o divertimento e a agilidade.  

Jogo 2 - Jogo das olimpíadas 

O idoso seria um atleta master de atletismo num jogo digital. Sua tarefa seria ganhar 

a maior quantidade de medalhas possível durante as provas desse campeonato. Ao 

longo da competição, inúmeros problemas de saúde surgiriam, e o idoso teria de 

escolher as melhores formas de resolver esses problemas, que iriam desde 

alongamento até artrite, artrose entre outros. Este jogo estimularia os cuidados com a 

saúde e a memória. 
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Jogo 3 - Acerte o alvo! 

Jogo para o Wii onde um acelerômetro no formato de panela permitiria o idoso 

acertar as cabeças dos zumbis que viriam ao seu encontro. Quanto mais zumbi ele 

abatesse mais pontos faria. A cada novo nível haveria um tipo diferente de monstro a 

ser acertado na cabeça. Esse jogo estimularia a agilidade, socialização e 

divertimento. 

Grupo B2 

Jogo 1 - Vamos tocar! 

Um aparelho ligado à TV permitiria o idoso interagir com instrumentos musicais na 

tela. Ele poderia escolher músicas gravadas numa memória para tentar acompanhar a 

seqüência dos instrumentos que seria tocada automaticamente pelo aparelho. Esse 

jogo estimularia a agilidade, memória e a socialização. 

Jogo 2 - Roleta das piadas 

Uma roleta definiria o tipo de piada que um grupo de idosos contaria. Haveria desde 

piadas comportadas até as mais picantes, passando pelas de humor negro e 

politicamente incorretas. Para jogar o idoso acionaria a roleta e veria onde ela 

pararia. Este jogo estimularia a criatividade, memória, raciocínio, concentração e o 

divertimento. 

Jogo 3 - Amigo virtual 

Tal qual um Tamagotchi, um personagem humano viveria num ambiente virtual 

simulando experiências e interagindo com “seu dono”. O idoso teria de cuidar desse 

personagem mantendo sua saúde física, como por exemplo: o personagem não 

poderia levar muito sol, teria de fazer suas refeições regulares, teria de realizar 

exercícios entre outros. Neste caso, o personagem não morreria, mas apresentaria os 

problemas decorrentes da falta de cuidado com sua saúde. Este jogo estimularia a 

memória. 
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Grupo C2 

Jogo 1 - Encaixando a estrela 

Em um tabuleiro, os idosos poderiam construir estrelas através do encaixe de peças. 

A estrela daquele que terminasse primeiro se iluminaria por dentro a partir de uma 

luz que viria de sua base. Este jogo estimularia a concentração, raciocínio, 

socialização, agilidade e divertimento. 

Jogo 2 - Xadrez gigante 

Tabuleiro de xadrez gigante onde as peças seriam carregadas de uma casa a outra 

pelos participantes. Estas peças teriam grandes dimensões para facilitar o transporte, 

seriam leves para evitar quaisquer tipos de danos físicos pelo esforço de carregá-las e 

teriam uma textura que possibilitasse conforto durante a pega. As regras do jogo 

seriam as mesmas do xadrez comum. Este jogo estimularia a socialização, 

concentração, atividades físicas e o divertimento. 

Jogo 3 - Seu mestre mandou 

Num jogo de tabuleiro, cada casa teria uma tarefa a ser realizada pelos idosos que 

estariam participando da partida. Essas tarefas poderiam ir desde fazer atividades 

físicas, como dançar, cantar, fazer adivinhações ou contar piadas. Este jogo 

permitiria o raciocínio, concentração, atividades físicas, socialização e o 

divertimento. 
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5.1.4.2 Com a Técnica 635 - briefing “jogo para empresas” 

Grupo A2 

Jogo 1 - Batalha dos coelhos 

Num jogo digital, duas colônias de coelhos possuiriam terras destinadas à plantação 

de cenouras. As produções de ambas as colônias seriam vendidas na cidade mais 

próxima. A colônia que vendesse menos cenouras teria de vender parte de suas terras 

para a outra colônia, o que poderia ser recuperado na venda seguinte, caso a colônia 

conseguisse vender mais que a que ficou com suas terras. No entanto se ela vendesse 

menos novamente, perderia outra parte de sua propriedade. O jogo terminaria quando 

uma colônia incorporasse totalmente a outra. O objetivo deste jogo digital é que duas 

equipes de funcionários de uma empresa pudessem ter acesso à ferramentas de 

marketing e vendas, habilitando-os no empreendedorismo, negociação e vendas. Este 

jogo estimularia o trabalho em equipe, a concorrência sadia entre colegas de trabalho 

e capacidade de negociação.  

Jogo 2 - Jogo “nome, lugar e objeto” interativo 

Os funcionários de uma empresa poderiam jogar em rede “Nome, lugar e objeto” a 

partir de suas estações de trabalho. O jogo faria um sorteio automático para decidir o 

tema e as letras de cada partida. Este jogo estimularia a concentração, memória e o 

divertimento. 

Jogo 3 - Empresa virtual 

Através de um navegador para internet (browser) seria possível um funcionário 

acessar uma versão 3D da própria empresa em que trabalha, onde poderia interagir 

com os colegas que estivessem conectados naquele momento. No jogo, ele realizaria 

sozinho ou em equipe as mesmas funções que desempenha na vida real, e resolveria 

os desafios lançados pelo jogo a fim de se capacitar para os problemas que viessem a 

surgir no dia-a-dia da empresa. Cada desafio vencido o jogador acumularia pontos 

que poderiam ser trocados por brindes no mundo real. Este jogo estimularia o 
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raciocínio, trabalho em equipe, eficiência e conhecimento sobre os processos de uma 

função. 

Grupo B2 

Jogo 1 - Quem é? 

Toda semana uma pessoa seria sorteada para que os demais tentem descobrir sua 

identidade. As características, qualidades e detalhes das funções dessa pessoa seriam 

colocadas no mural de recados. Seria dado o prazo de um a semana para a identidade 

do sorteado fosse descoberta. O(s) que ganhasse(m) receberia(m) prêmios. Este jogo 

estimularia a socialização, espírito de equipe e o divertimento. 

Jogo 2 - Caça ao tesouro 

Os funcionários de uma empresa usariam um jogo em rede para tentar saber qual dos 

colegas estaria de posse de um “tesouro”. Durante o desenrolar do jogo, seriam dadas 

pistas aleatórias sobre a identidade deste colega de trabalho, pistas estas envolvendo 

diversos temas do universo da empresa, tais como: serviços, processos, 

departamentos, mercados, dados estatísticos, entre outros. Esse jogo estimularia o 

raciocínio, agilidade, destreza, e um amplo conhecimento sobre a empresa. 

Jogo 3 - War empresarial 

Com a mesma filosofia do jogo de tabuleiro War, o War empresarial seria jogado 

com o intuito de uma equipe conquistar o mercado consumidor das equipes inimigas. 

Este jogo estimularia a estratégia, concentração, raciocínio e trabalho em equipe. 
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Grupo C2 

Jogo 1 - Troca-troca 

No intuito de motivar os funcionários a conhecerem mais sobre a empresa onde 

trabalham, eles seriam desafiados a trocarem de lugar com colegas do mesmo setor 

ou até de outros, assumindo por um tempo determinado as funções da outra pessoa. 

Seu desempenho na realização da tarefa definiria sua pontuação no jogo, e um 

sistema de premiação seria estabelecido para estimular a participação dos 

funcionários. Isso possibilitaria os funcionários conhecerem melhor os diversos 

setores da empresa e compartilhar experiências com outros colegas do trabalho. Este 

jogo estimularia a socialização, a manutenção de um ambiente salutar de trabalho, 

espírito de equipe, idéia de unidade, colaboração entre outros.  

Jogo 2 - Gincana laboral 

Estimular a prática da ginástica laboral através da criação de grupos de indivíduos de 

departamentos diferentes para estimular a socialização entre os diversos setores de 

uma empresa. Dentre estas ginásticas podem haver partidas de futebol, vôlei ou 

qualquer outro jogo que se utilize várias pessoas ao mesmo tempo. Este jogo 

estimularia o trabalho em equipe, as pessoas conhecerem outros membros da 

empresa, possibilitar o aumento da auto-estima e motivar a criatividade. 

Jogo 3 - Jogo de tabuleiro 

Durante um mês uma equipe seria formada para desenvolver desafios aos demais 

colegas de trabalho.  Essa equipe criaria as perguntas e respostas para um jogo de 

tabuleiro que teria mímicas e seria jogado por 4 grupos de 4 pessoas cada. Além de 

conhecimentos gerais, geografia, política, cinema e novelas, seriam abordados 

assuntos relacionados à empresa. No mês seguinte esse mesmo tabuleiro seria usado 

por outra equipe para criar novas perguntas e respostas. Este jogo estimularia a 

criatividade, memória, raciocínio, concentração, conhecimento sobre a empresa e o 

divertimento. 
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Uma vez geradas todas as propostas de jogos, passamos para a próxima fase desta 

pesquisa, que foi a avaliação das alternativas. 

5.2 Avaliação de Alternativas 

Aqui procederemos a aplicação das duas escalas de autorrelato escolhidas para 

avaliação das alternativas. Primeiramente aplicaremos a escala Likert e em seguida a 

Diferencial Semântico. Ao final, os resultados obtidos em ambas as escalas serão 

confrontados para observar se o desempenho das alternativas é o mesmo nas duas escalas. 

5.2.1 Escala Likert 

Para a construção da escala Likert, foi necessário primeiramente a definição dos itens 

likert. Para tal, realizamos uma sessão de geração de alternativas onde um grupo de cinco 

usuários de jogos geraram ideias a partir da seguinte pergunta: como deve ser um jogo? 

A técnica empregada pelo grupo foi o brainstorming clássico e como resultado, foram 

levantados 74 aspectos ligados ao uso de um jogo, os quais listamos a seguir: 

1- Dar vontade de jogar; 
2- Tem de viciar; 
3- Ter cores Atrativas; 
4- Imergir; 
5- Permitir contar vantagens; 
6- Ter boa jogabilidade; 
7- Ter muitas missões; 
8- Estimular; 
9- Ter sistema de evolução; 
10- Divertir; 
11- Ser violento; 
12- Dar vontade de pesquisar; 
13- Ter finais diferentes; 
14- Educar; 
15- Dar dinheiro; 
16- Usar mais habilidade e 

menos sorte; 
17- Permitir comprar itens do 

jogo; 
18-  Durabilidade; 
19- Satisfazer; 
20- Dar sensação de ganhos; 
21- Socializar; 
22- Permitir jogar horas; 
23- Avisar a hora de parar; 
24- Causar boas sensações; 
25- Causar reações; 
26- Emocionar; 

27- Desafiar; 
28- Ter bom cheiro; 
29- Ter uma boa pega; 
30- Ter diversidade de 

opções; 
31- Atrair mulheres; 
32- Ser a partir dos 16 anos; 
33- Ter regras claras; 
34- Permitir a customização 

de personagens; 
35- Ter uma boa trilha sonora; 
36- Ter efeitos sonoros; 
37- Dialogar com outras 

mídias; 
38- Poder blefar; 
39- Permitir criar estratégias; 
40- Ser barato; 
41- Fazer questionar; 
42- Surpreender; 
43- Socializar; 
44- Mobilizar; 
45- Motivar; 
46- Ser bonito; 
47- Ser real; 
48- Ser mitológico; 
49- Ser esotérico; 
50- Permitir agilidade; 
51- Ter ação; 

52- Ser misterioso; 
53- Recompensar; 
54- Interagir; 
55- Fazer perder a noção de 

tempo; 
56- Dar vontade de se 

exercitar; 
57- Dar vontade de ser 

criativo; 
58- Inovar; 
59- Ter muitas missões; 
60- Ter regras; 
61- Ser de fácil transporte; 
62- Dar frio na barriga; 
63- Ser sensual; 
64- Ter armas de fogo; 
65- Melhorar a cultura; 
66- Ser realista 
67- Melhorar a literatura; 
68- Melhorar a comunicação; 
69- Ser exclusivo; 
70- Jogar em qualquer lugar; 
71- Jogar em qualquer hora; 
72- Divulgar algum produto; 
73- Não precisar de energia 

elétrica; 
74- Dar vontade de desenhar.
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Após o brainstorming clássico, foi necessário restringir o universo de alternativas 

geradas. Para isso, utilizamos um método de seleção chamado 80-20, também conhecido 

como Teorema ou Princípio de Pareto. De acordo com Juran (1951) este princípio defende 

que apenas 20% de algo é responsável por cerca de 80% das manifestações desse algo, ou 

seja, 20% das causas produzem 80% dos efeitos. 

A criação deste teorema deu-se pelo economista e sociopolítico italiano Vilfredo 

Pareto, que realizou estudos empíricos sobre a desigualdade na distribuição de renda no 

mundo. Tal estudo tinha por linha de raciocínio o fato de que 80% da riqueza mundial estava 

concentrada nas mãos de apenas 20% da população. Todavia, coube a Juran (1951 e 1975), 

ampliar a aplicabilidade deste princípio para outras áreas do conhecimento, como o controle 

de qualidade, a criptoanálise, a engenharia industrial e as administrações governamental e de 

recursos. Juran (1951 e 1975) foi o responsável por conferir ao método 80-20 seu caráter 

universal, transformando-o num dos maiores conceitos utilizados na área administrativa. 

Nesta pesquisa, a aplicação do Princípio de Pareto se deu da seguinte forma: cada um 

dos cinco participantes recebeu um total de 100 pontos para serem distribuídos ao longo da 

listagem dos 74 aspectos criados. Ao final, todos os votos foram somados e os aspectos mais 

votados foram separados, os quais são apresentados a seguir: 

 

             Aspectos mais votados            Pontos atribuídos por cada avaliador   Total 

1- Fazer questionar:  (6) (7) (8) (7) (5)      33 
2- Dar vontade de jogar:  (9) (3) (1) (8) (5)  26 
3- Satisfazer:  (5) (1) (7) (5) (5)  23 
4- Causar reações:  (6) (7) (1) (3) (5)  22 
5- Interagir:  (3) (8) (3)  (3) (3)  20 
6- Recompensar:  (1) (7) (8) (1) (1)  18 
7- Divertir:   (3) (3) (1) (5) (3)  15 
8- Inovar:   (2) (1) (8) (2) (2)  15 
9- Socializar:  (2) (1) (2) (3) (5)  13 
10- Imergir:   (1)  (1) (4) (2) (5)  13 
11- Mobilizar:  (4) (3) (1)  (3) (1)  12 
12- Desafiar:  (2) (2) (1) (3) (1)    9 
13- Educar:   (2) (2) (1) (1) (3)    9 
14- Ter boa jogabilidade: (2) (1) (1) (2) (2)    8 
15- Estimular:  (1) (2) (1) (1) (3)    8 
16- Surpreender:  (1) (1) (2) (1) (1)    6 

Tabela 5.1: Aspectos mais votados durante o processo de seleção das alternativas. Fonte: construído pelo autor. 
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Os 16 itens apresentados na Tabela 19 correspondem a cerca de 20% do total de 

alternativas geradas. Os demais 58 elementos receberam de zero a 2 votos, tendo sido 

descartados do processo de avaliação devido à baixa pontuação. 

A seguir apresentamos cada item selecionado e sua respectiva função durante a 

execução do jogo: 

Fazer questionar:  - estimular o(s) indivíduo(s) a pensar, tomar decisões. 

Dar vontade de jogar: - quando o(s) jogador(es) lembrar(em) com prazer das  

  vezes que usou(ram) o jogo, o que serve de estímulo  

  para jogar novamente. 

Satisfazer:   - quando o uso do jogo traz prazer ao(s) participante(s). 

Causar reações:  - reações como alegria, superação entre outras 

Interagir: - faz o(s) participante(s) interagir(em) entre si e entre  

  estes e o jogo. 

Recompensar:   - quando ocorrem prêmios ao longo das etapas. 

Divertir: - possibilitar momentos de prazer, quando se esquece o 

  tempo. 

Inovar:   - quando o jogo é algo novo ou que traz novos conceitos. 

Socializar:   - permite que várias pessoas joguem juntas. 

Imergir: - faz  o(s)   participante(s)  imergir(em)   totalmente  no  

  universo do jogo. 

Mobilizar: - quando o(s) participante(s) se articula(m) em grupos ou  

  quando são formados grupos para torcer pelos  

  jogadores. 

Desafiar:   - um cenário desafiador para o(s) jogador(es). 

Educar:   - permite ao(s) jogador(es) adquirir(em) conhecimentos. 

Ter boa jogabilidade:  - ser fácil de se jogar. 

Estimular:   - quando não se consegue parar de jogar.  

Surpreender: - quando não é óbvio, ou seja, o(s) jogador(es)  

  seja(m) pego(s) de surpresa ou encurralado(s). 
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Uma vez definidos os itens likert, foi construída uma mini escala para cada um deles, 

as quais são apresentadas a seguir: 

 

 

continua 
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Figura 5.1: Itens likert e suas respectivas escalas. Fonte: construído pelo autor. 

Finalizando o processo de construção da escala Likert propriamente dita, foi produzido 

um formulário para cada alternativa contendo as 16 mini escalas, cujo modelo pode ser visto 

no Apêndice VII. 

A seguir, apresentaremos o sistema de avaliação empregado em cada uma das 

alternativas geradas, onde serão mostradas as tabelas de cálculos e o gráfico de desempenho 

de cada jogo. As devidas considerações serão realizadas apenas nas totalizações dos grupos, 

onde analisaremos os desempenhos gerais obtidos. 
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5.2.1.1 Alternativas Geradas no IFPE - Grupo Controle 

Grupo A1 

Jogo 1 - Jogo dos Interesses 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar     2  2       

Vontade de jogar  1     2  1    

Satisfazer     3  1       

Causar reações     2  1  1    

Interagir     1  1  2    

Recompensar  2  2          

Divertir  1  2     1    

Inovar  2     1  1    

Socializar     1     3    

Imergir     1  2  1    

Mobilizar     3  1       

Desafiar  2  1     1    

Educar  1  2  1       

Boa jogabilidade     2  2       

Estimular     3  1       

Surpreender  1  2  1       

 
Tabela 5.2: Sistema de avaliação da alternativa jogo dos interesses. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

Gráfico 5.1: Gráfico de desempenho da alternativa jogo dos interesses. Fonte quadro 5.2. 
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Fazer questionar  ‐0,50 

Vontade de jogar  ‐0,25 

Satisfazer  ‐0,75 

Causar reações  ‐0,25 

Interagir  0,25 

Recompensar  ‐1,50 

Divertir  ‐0,75 

Inovar  ‐0,75 

Socializar  0,50 

Imergir  0,00 

Mobilizar  ‐0,75 

Desafiar  ‐1,00 

Educar  ‐1,00 

Boa jogabilidade  ‐0,50 

Estimular  ‐0,75 

Surpreender  ‐1,00 



74 
 

Jogo 2 - Quiz Comportamental 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar     1  1  2    

Vontade de jogar  1  1     2    

Satisfazer  1     2  1    

Causar reações     1     3    

Interagir     2  1  1    

Recompensar  1  1  2       

Divertir     2  2       

Inovar     2  1  1    

Socializar     1     2  1 

Imergir  1     1  2    

Mobilizar        3  1    

Desafiar     1  2  1    

Educar  1  1  1  1    

Boa jogabilidade     3  1       

Estimular        1  3    

Surpreender  1     1  2    

 
Tabela 5.3: Sistema de avaliação da alternativa quiz comportamental. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

Gráfico 5.2: Gráfico de desempenho da alternativa quiz comportamental. Fonte quadro 5.3. 
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Mobilizar  0,25 
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Educar  ‐0,50 
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Estimular  0,75 

Surpreender  0,00 
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Jogo 3 - Quem é quem? 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar     2  2       

Vontade de jogar  1     2  1    

Satisfazer     1  1  2    

Causar reações  1     3       

Interagir     1  1  2    

Recompensar  1     1  2    

Divertir  1  1  1  1    

Inovar     3  1       

Socializar        2  2    

Imergir     2  2       

Mobilizar     2  1  1    

Desafiar        3  1    

Educar  1  2  1       

Boa jogabilidade     2     1  1 

Estimular  1     2  1    

Surpreender     2  2       

 
Tabela 5.4: Sistema de avaliação da alternativa quem é quem. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

Gráfico 5.3: Gráfico de desempenho da alternativa quem é quem. Fonte quadro 5.4 
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Grupo B1 

Jogo 1 - Uno Digital 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar  1     1  1    

Vontade de jogar        1  1  1 

Satisfazer     1  1  1    

Causar reações     1     2    

Interagir           2  1 

Recompensar  1  1     1    

Divertir        1  1  1 

Inovar  2     1       

Socializar     1  1  1    

Imergir        2  1    

Mobilizar        2  1    

Desafiar  1        2    

Educar     2  1       

Boa jogabilidade        1  2    

Estimular        1  2    

Surpreender  2     1       

 
Tabela 5.5: Sistema de avaliação da alternativa uno digital. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

Gráfico 5.4: Gráfico de desempenho da alternativa uno digital. Fonte quadro 5.5 
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Jogo 2 - Desenhando o Tema 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar     1     3    

Vontade de jogar  1  1     2    

Satisfazer  2     1  1    

Causar reações     2     2    

Interagir     1  2  1    

Recompensar  1  1     2    

Divertir  1  1  1  1    

Inovar  1  1     2    

Socializar     2     2    

Imergir  1  2     1    

Mobilizar  1  1     2    

Desafiar     2     1  1 

Educar     1  2     1 

Boa jogabilidade  1     2  1    

Estimular  1     1  1  1 

Surpreender  1  1  1     1 

 
Tabela 5.6: Sistema de avaliação da alternativa desenhando o tema. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

 

Gráfico 5.5: Gráfico de desempenho da alternativa desenhando o tema. Fonte quadro 5.6 
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Causar reações  0,00 

Interagir  0,00 

Recompensar  ‐0,25 
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Surpreender  ‐0,25 
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Jogo 3 - Corrida das Charadas 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar     1  1  2    

Vontade de jogar     3     1    

Satisfazer     2  1  1    

Causar reações     1  1  2    

Interagir     1  1  2    

Recompensar     1  1  2    

Divertir     1  2  1    

Inovar     1  2  1    

Socializar     1     3    

Imergir        4       

Mobilizar     1     3    

Desafiar     1     3    

Educar  1     1  2    

Boa jogabilidade     1  2  1    

Estimular     2     2    

Surpreender     1  2  1    

 
Tabela 5.7: Sistema de avaliação da alternativa corrida das charadas. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

 

Gráfico 5.6: Gráfico de desempenho da alternativa corrida das charadas. Fonte quadro 5.7 
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Grupo C1 

Jogo 1 - Quiz Premiado 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar     1     3    

Vontade de jogar  1  1     2    

Satisfazer     1  1  2    

Causar reações     1  1  2    

Interagir  1  1  1  1    

Recompensar           3  1 

Divertir  1  2     1    

Inovar  1  1  1  1    

Socializar  2     1  1    

Imergir  2     1  1    

Mobilizar  1     1  2    

Desafiar     1     3    

Educar        1  3    

Boa jogabilidade     2     2    

Estimular     1  1  2    

Surpreender  1  1  1  1    

 
Tabela 5.8: Sistema de avaliação da alternativa quiz premiado. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

Gráfico 5.7: Gráfico de desempenho da alternativa quiz premiado. Fonte quadro 5.8 
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Divertir  ‐0,75 

Inovar  ‐0,50 

Socializar  ‐0,75 

Imergir  ‐0,75 

Mobilizar  0,00 

Desafiar  0,50 

Educar  0,75 

Boa jogabilidade  0,00 

Estimular  0,25 

Surpreender  ‐0,50 
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Jogo 2 - Quebra Cabeça às Cegas 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar     3     1    

Vontade de jogar     1     3    

Satisfazer        3  1    

Causar reações        1  3    

Interagir        2  2    

Recompensar  2        2    

Divertir     2     2    

Inovar        2  2    

Socializar  1     1  2    

Imergir     1  2  1    

Mobilizar  1     1  2    

Desafiar           3  1 

Educar     1  1  2    

Boa jogabilidade     1  1  2    

Estimular  1  1     2    

Surpreender  1  1     2    

 
Tabela 5.9: Sistema de avaliação da alternativa quebra cabeça às cegas. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

 

Gráfico 5.8: Gráfico de desempenho da alternativa quebra cabeça às cegas. Fonte quadro 5.9 
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Jogo 2 - História Compartilhada 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar  1     1  1  1 

Vontade de jogar        1  3    

Satisfazer     1  2  1    

Causar reações        1  3    

Interagir  1        3    

Recompensar  1  2  1       

Divertir        1  3    

Inovar        3  1    

Socializar     1  1  2    

Imergir  1     1  2    

Mobilizar  1     1  2    

Desafiar  1  1     2    

Educar  1     2  1    

Boa jogabilidade        4       

Estimular     1  1  2    

Surpreender        2  2    

 
Tabela 5.10: Sistema de avaliação da alternativa história compartilhada. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

Gráfico 5.9: Gráfico de desempenho da alternativa história compartilhada. Fonte quadro 5.10 
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5.2.1.2 Alternativas Geradas no IFPE com a Técnica 635 - briefing “jogo para  

            idosos” 

Grupo A1 

Jogo 1 - Cubo Mágico 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar  2  1     1    

Vontade de jogar        1  2  1 

Satisfazer        1  3    

Causar reações           3  1 

Interagir           2  2 

Recompensar           4    

Divertir           2  2 

Inovar     1     2  1 

Socializar  2        2    

Imergir     2     2    

Mobilizar     2  1  1    

Desafiar           2  2 

Educar     2  1  1    

Boa jogabilidade     2     2    

Estimular        1  1  2 

Surpreender     1  1  2    

 
Tabela 5.11: Sistema de avaliação da alternativa cubo mágico. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 
 

 
Gráfico 5.10: Gráfico de desempenho da alternativa cubo mágico. Fonte quadro 5.11 
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Jogo 2 - Esporte Virtual 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar  1  2  1       

Vontade de jogar        1  2  1 

Satisfazer     1     3    

Causar reações        1  3    

Interagir        1  3    

Recompensar     1     3    

Divertir     1  2  1    

Inovar     1  1  2    

Socializar  2        2    

Imergir     1  2  1    

Mobilizar     1     3    

Desafiar  1     1  1  1 

Educar     1  2  1    

Boa jogabilidade        1  3    

Estimular     1  1  2    

Surpreender     2  1  1    

 
Tabela 5.12: Sistema de avaliação da alternativa esporte virtual. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

 

Gráfico 5.11: Gráfico de desempenho da alternativa esporte virtual. Fonte quadro 5.12 
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Jogo 3 - Pump it up Modificado 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar  2        2    

Vontade de jogar     1     2  1 

Satisfazer        1  2  1 

Causar reações           4    

Interagir        1  2  1 

Recompensar        2  2    

Divertir        1  1  2 

Inovar     1     2  1 

Socializar     1     2  1 

Imergir     1  2  1    

Mobilizar           4    

Desafiar           3  1 

Educar     1  1  2    

Boa jogabilidade     1  1  2    

Estimular           3  1 

Surpreender        1  3    

 
Tabela 5.13: Sistema de avaliação da alternativa pump it up modificado. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

 

Gráfico 5.12: Gráfico de desempenho da alternativa pump it up modificado. Fonte quadro 5.13 
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Surpreender  0,75 
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Grupo B1 

Jogo 1- Squarsh 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar  2  2          

Vontade de jogar     2  1  1    

Satisfazer     1  2  1    

Causar reações     1  2  1    

Interagir     1     3    

Recompensar  1     1  2    

Divertir     1     3    

Inovar  2     1  1    

Socializar     1     3    

Imergir        1  3    

Mobilizar        2  2    

Desafiar     2  1  1    

Educar  2  1  1       

Boa jogabilidade     1     3    

Estimular     1  1  2    

Surpreender  1  2     1    

 
Tabela 5.14: sistema de avaliação da alternativa squarsh. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

 

Gráfico 5.13: Gráfico de desempenho da alternativa squarsh. Fonte quadro 5.14 
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Jogo 2 - Tapete da Memória 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar     2     2    

Vontade de jogar     1     3    

Satisfazer     2     2    

Causar reações     1     3    

Interagir     1  1  2    

Recompensar     1  1  2    

Divertir     1     3    

Inovar  1     1  2    

Socializar     1  1  2    

Imergir     2  1  1    

Mobilizar     1  1  2    

Desafiar        1  3    

Educar  1  1     2    

Boa jogabilidade     2  1  1    

Estimular     2     2    

Surpreender  1     1  2    

 
Tabela 5.15: Sistema de avaliação da alternativa tapete da memória. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

 

Gráfico 5.14: Gráfico de desempenho da alternativa tapete da mamória. Fonte quadro 5.15 
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Jogo 3 - Cenário Interativo 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar           4    

Vontade de jogar        2  1  1 

Satisfazer     1     3    

Causar reações     1     2  1 

Interagir        1  2  1 

Recompensar        1  3    

Divertir     1     2  1 

Inovar     1     2  1 

Socializar  1     2  1    

Imergir           3  1 

Mobilizar     1  1  2    

Desafiar           4    

Educar           4    

Boa jogabilidade     1  1  2    

Estimular     1     3    

Surpreender     1  1  1  1 

 
Tabela 5.16: sistema de avaliação da alternativa cenário interativo. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

 

Gráfico 5.15: Gráfico de desempenho da alternativa cenário interativo. Fonte quadro 5.16 
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Grupo C1 

Jogo 1 - Sudoku Interativo 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar     1     2  1 

Vontade de jogar     2  1  1    

Satisfazer        2  2    

Causar reações     1  1  2    

Interagir        2  2    

Recompensar     2  2       

Divertir     1  1  2    

Inovar     2     2    

Socializar  3        1    

Imergir     3  1       

Mobilizar     2  1  1    

Desafiar           4    

Educar  1     1  2    

Boa jogabilidade        1  3    

Estimular        1  3    

Surpreender     2  2       

 
Tabela 5.17: Sistema de avaliação da alternativa sudoku interativo. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

 

Gráfico 5.16: Gráfico de desempenho da alternativa sudoku interativo. Fonte quadro 5.17 
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Jogo 2 - Quebra Cabeça Gigante 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar  1  1     2    

Vontade de jogar     2     2    

Satisfazer     2  1  1    

Causar reações     1     3    

Interagir        2  2    

Recompensar     2  1  1    

Divertir        3  1    

Inovar     2     2    

Socializar     1     3    

Imergir  1     2  1    

Mobilizar        1  3    

Desafiar     2  1  1    

Educar  1  1     2    

Boa jogabilidade        1  3    

Estimular     2  1  1    

Surpreender        2  2    

 
Tabela 5.18: Sistema de avaliação da alternativa quebra cabeça gigante. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

 

Gráfico 5.17: Gráfico de desempenho da alternativa quebra cabeça gigante. Fonte quadro 5.18 
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Jogo 3 - Jogo das Experiências 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar        1  2  1 

Vontade de jogar  1     1  2    

Satisfazer     2  1  1    

Causar reações     1  1  2    

Interagir        1  3    

Recompensar  1  3          

Divertir     2     2    

Inovar        1  3    

Socializar        2  2    

Imergir        1  3    

Mobilizar     1  2  1    

Desafiar  1  1  1  1    

Educar     1  1  2    

Boa jogabilidade        2  2    

Estimular  1     1  2    

Surpreender     1  2  1    

 
Tabela 5.19: Sistema de avaliação da alternativa jogo das experiências. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

Gráfico 5.18: Gráfico de desempenho da alternativa jogo das experiências. Fonte quadro 5.19 
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5.2.1.3 Alternativas Geradas na UFPE - Grupo Controle 

Grupo A2 

 

Jogo 1 - Jogo da Dentadura 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar  1  2  1       

Vontade de jogar  1     2  1    

Satisfazer     1  2  1    

Causar reações     1     3    

Interagir     2     2    

Recompensar     4          

Divertir     1  2  1    

Inovar     1  1  2    

Socializar     2  1  1    

Imergir  1  1  1  1    

Mobilizar  1  1     2    

Desafiar     3     1    

Educar  2     2       

Boa jogabilidade     1  3       

Estimular  1  1  2       

Surpreender     1  2  1    

 
Tabela 5.20: Sistema de avaliação da alternativa jogo da dentadura. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 
Gráfico 5.19: Gráfico de desempenho da alternativa jogo da dentadura. Fonte quadro 5.20 
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Jogo 2 - Jogo das Olimpíadas 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar  1     3       

Vontade de jogar  1     2  1    

Satisfazer  1  1  1  1    

Causar reações     1  1  1  1 

Interagir     1     2  1 

Recompensar  1  1  2       

Divertir  1  1  1  1    

Inovar        2  2    

Socializar  1  1  2       

Imergir     1  2  1    

Mobilizar  1     3       

Desafiar     2  1  1    

Educar     1  1  2    

Boa jogabilidade     1  3       

Estimular  1  1  2       

Surpreender  1  1  2       

 
Tabela 5.21: Sistema de avaliação da alternativa jogo das olimpíadas. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

 

Gráfico 5.20: Gráfico de desempenho da alternativa jogo das olimpíadas. Fonte quadro 5.21 
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Jogo 3 - Acerte o Alvo! 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar  2  2          

Vontade de jogar     1  1  2    

Satisfazer     2  2       

Causar reações  1     1  2    

Interagir     1     3    

Recompensar     2  2       

Divertir     1     3    

Inovar  1     2  1    

Socializar     2  2       

Imergir     1  2  1    

Mobilizar     1  3       

Desafiar     2     2    

Educar  3  1          

Boa jogabilidade     1  2  1    

Estimular     1  3       

Surpreender     1  3       

 
Tabela 5.22: Sistema de avaliação da alternativa acerte o alvo! 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

 

Gráfico 5.21: Gráfico de desempenho da alternativa acerte o alvo! Fonte quadro 5.22 
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Grupo B2 

 

Jogo 1 - Vamos Tocar! 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar  1  2     1    

Vontade de jogar     1  2  1    

Satisfazer  1     1  2    

Causar reações     1  1  2    

Interagir        1  3    

Recompensar     1  2  1    

Divertir     1     3    

Inovar  2     1  1    

Socializar     3     1    

Imergir        3  1    

Mobilizar     1  2  1    

Desafiar        2  2    

Educar  1  1  1  1    

Boa jogabilidade     1  1  2    

Estimular     1  2  1    

Surpreender  2     1  1    

 
Tabela 5.23: Sistema de avaliação da alternativa vamos tocar! 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

Gráfico 5.22: Gráfico de desempenho da alternativa vamos tocar! Fonte quadro 5.23 
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Jogo 2 - Roleta das Piadas 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar  1  1     2    

Vontade de jogar  1  1  2       

Satisfazer     2  1  1    

Causar reações     1     3    

Interagir     1  1  2    

Recompensar  1  2  1       

Divertir     1  1  1  1 

Inovar  1     2  1    

Socializar        1  3    

Imergir        3  1    

Mobilizar     1  2  1    

Desafiar  1  1  1  1    

Educar  1  2  1       

Boa jogabilidade  1  1  2       

Estimular  1  1  2       

Surpreender     2  2       

 
Tabela 5.24: Sistema de avaliação da alternativa roleta das piadas. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

 

Gráfico 5.23: Gráfico de desempenho da alternativa roleta das piadas. Fonte quadro 5.24 
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Jogo 3 - Amigo Virtual 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar     1  3       

Vontade de jogar  1  1  1  1    

Satisfazer     2  1  1    

Causar reações     2     2    

Interagir        1  3    

Recompensar  1     1  2    

Divertir     1  2  1    

Inovar  1  1  1  1    

Socializar  1     3       

Imergir     1  1  2    

Mobilizar  1  1  1  1    

Desafiar     3     1    

Educar        1  3    

Boa jogabilidade        3  1    

Estimular        1  2    

Surpreender  1  1  1  1    

 
Tabela 5.25: Sistema de avaliação da alternativa amigo virtual. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

 

Gráfico 5.24: Gráfico de desempenho da alternativa amigo virtual. Fonte quadro 5.25 
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97 
 

Grupo C2 

Jogo 1 - Encaixando a Estrela 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar  1  1  2       

Vontade de jogar  1  1  2       

Satisfazer     3     1    

Causar reações  1  1  1  1    

Interagir     1  2  1    

Recompensar     2  2       

Divertir     2  1  1    

Inovar  2  1  1       

Socializar  1  2     1    

Imergir     3  1       

Mobilizar     3  1       

Desafiar     2  1  1    

Educar     2  2       

Boa jogabilidade     1  2  1    

Estimular     1  3       

Surpreender  2  1  1       

 
Tabela 5.26: Sistema de avaliação da alternativa encaixando a estrela. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

Gráfico 5.25: Gráfico de desempenho da alternativa encaixando a estrela. Fonte quadro 5.26 
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Jogo 2 - Xadrez Gigante 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar     1     3    

Vontade de jogar     2  1  1    

Satisfazer     3     1    

Causar reações        2  2    

Interagir     1     3    

Recompensar     1  2  1    

Divertir     2  1  1    

Inovar  1  2     1    

Socializar     1  1  2    

Imergir  1     2  1    

Mobilizar  1        3    

Desafiar           4    

Educar     1     3    

Boa jogabilidade     1  1  2    

Estimular  1  1  1  1    

Surpreender  1  2  1       

 
Tabela 5.27: Sistema de avaliação da alternativa xadrez gigante. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

 

Gráfico 5.26: Gráfico de desempenho da alternativa xadrez gigante. Fonte quadro 5.27 
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Jogo 3 - Seu Mestre Mandou 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar     1  2  1    

Vontade de jogar     1  2  1    

Satisfazer     1  3       

Causar reações     1     3    

Interagir        2  1  1 

Recompensar  1  1  2       

Divertir        1  3    

Inovar  2  1  1       

Socializar        1  3    

Imergir        2  2    

Mobilizar     1  2  1    

Desafiar  1     1  2    

Educar  1  2  1       

Boa jogabilidade        3  1    

Estimular     1  2  1    

Surpreender  1  1  2       

 
Tabela 5.28: Sistema de avaliação da alternativa seu mestre mandou. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

 

Gráfico 5.27: Gráfico de desempenho da alternativa seu mestre mandou. Fonte quadro 5.28 
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5.2.1.4 Alternativas Geradas na UFPE com a Técnica 635 - briefing “jogo para  

             empresas” 

Grupo A2 

Jogo 1 - Batalha dos Coelhos 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar           3  1 

Vontade de jogar           4    

Satisfazer        1  3    

Causar reações        1  3    

Interagir        1  3    

Recompensar        3  1    

Divertir           4    

Inovar        2  2    

Socializar        1  3    

Imergir        1  3    

Mobilizar           4    

Desafiar           3  1 

Educar     1     3    

Boa jogabilidade        2  2    

Estimular           4    

Surpreender        3  1    

 
Tabela 5.29: Sistema de avaliação da alternativa batalha dos coelhos. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

Gráfico 5.28: Gráfico de desempenho da alternativa batalha dos coelhos. Fonte quadro 5.29 
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Jogo 2 - Jogo “Nome, lugar e objeto” Interativo 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar        1  3    

Vontade de jogar           4    

Satisfazer           4    

Causar reações        1  3    

Interagir           1  3 

Recompensar     1     3    

Divertir           4    

Inovar  2     1  1    

Socializar           4    

Imergir        3  1    

Mobilizar        1  3    

Desafiar           4    

Educar        3  1    

Boa jogabilidade        1  3    

Estimular        1  3    

Surpreender  2     1  1    

 
Tabela 5.30: Sistema de avaliação da alternativa “nome, lugar e objeto” interativo. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

Gráfico 5.29: Gráfico de desempenho da alternativa “nome”, “lugar” e “objeto” interativo. Fonte quadro 5.30 
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Jogo 3 - Empresa Virtual 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar           4    

Vontade de jogar     2  1  1    

Satisfazer     2  1  1    

Causar reações     1     3    

Interagir     2  1  1    

Recompensar     1     3    

Divertir  1  1  1  1    

Inovar     1  1  2    

Socializar  1        3    

Imergir     1  1  2    

Mobilizar        1  3    

Desafiar           4    

Educar           3  1 

Boa jogabilidade     1  2  1    

Estimular     3     1    

Surpreender     1  1  2    

 
Tabela 5.31: Sistema de avaliação da alternativa empresa virtual. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

Gráfico 5.30: Gráfico de desempenho da alternativa empresa virtual. Fonte quadro 5.31 

 

 

‐2  ‐1  0  1  2 

0  0  0  4  0 

0  ‐2  0  1  0 

0  ‐2  0  1  0 

0  ‐1  0  3  0 

0  ‐2  0  1  0 

0  ‐1  0  3  0 

‐2  ‐1  0  1  0 

0  ‐1  0  2  0 

‐2  0  0  3  0 

0  ‐1  0  2  0 

0  0  0  3  0 

0  0  0  4  0 

0  0  0  3  2 

0  ‐1  0  1  0 

0  ‐3  0  1  0 

0  ‐1  0  2  0 

Fazer questionar  1,00 

Vontade de jogar  ‐0,25 

Satisfazer  ‐0,25 

Causar reações  0,50 

Interagir  ‐0,25 

Recompensar  0,50 

Divertir  ‐0,50 

Inovar  0,25 

Socializar  0,25 

Imergir  0,25 

Mobilizar  0,75 

Desafiar  1,00 

Educar  1,25 

Boa jogabilidade  0,00 

Estimular  ‐0,50 

Surpreender  0,25 



103 
 

Grupo B2 

 

Jogo 1 - Quem é? 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar           4    

Vontade de jogar     1     3    

Satisfazer        1  3    

Causar reações     1     3    

Interagir     1  1  2    

Recompensar        1  2  1 

Divertir     1  2  1    

Inovar     2  2       

Socializar        2  2    

Imergir        1  3    

Mobilizar     1  1  2    

Desafiar        1  3    

Educar  1  1  2       

Boa jogabilidade        3  1    

Estimular        2  2    

Surpreender     1  2  1    

 
Tabela 5.32: Sistema de avaliação da alternativa quem é?. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

Gráfico 5.31: Gráfico de desempenho da alternativa quem é? Fonte quadro 5.32 
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Jogo 2 - Caça ao Tesouro 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar     1  1  2    

Vontade de jogar  1  1     2    

Satisfazer     1  1  2    

Causar reações     1     3    

Interagir     1  1  2    

Recompensar     1  1  2    

Divertir  1        3    

Inovar     1  1  2    

Socializar     1     3    

Imergir     1  1  2    

Mobilizar     1     3    

Desafiar     1     3    

Educar     1  1  2    

Boa jogabilidade  1     1  2    

Estimular     1     3    

Surpreender  1     1  2    

 
Tabela 5.33: Sistema de avaliação da alternativa caça ao tesouro. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

 

Gráfico 5.32: Gráfico de desempenho da alternativa caça ao tesouro. Fonte quadro 5.33 
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Jogo 3 - War Empresarial 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar           4    

Vontade de jogar        1  3    

Satisfazer        3  2    

Causar reações     1     3    

Interagir           4    

Recompensar     1  1  2    

Divertir     1     3    

Inovar        1  3    

Socializar           4    

Imergir        1  3    

Mobilizar        1  3    

Desafiar           3  1 

Educar     1  1  2    

Boa jogabilidade        1  3    

Estimular           4    

Surpreender     1  2  1    

 
Tabela 5.34: Sistema de avaliação da alternativa war empresarial. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

Gráfico 5.33: Gráfico de desempenho da alternativa war empresarial. Fonte quadro 5.34 
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Grupo C2 

 

Jogo 1 - Troca-troca 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar     1     3    

Vontade de jogar     1     2  1 

Satisfazer        2  1  1 

Causar reações           2  2 

Interagir        1  3    

Recompensar        2  2    

Divertir     1  2  1    

Inovar     1     3    

Socializar           4    

Imergir           4    

Mobilizar     1     2  1 

Desafiar     1     3    

Educar        2  2    

Boa jogabilidade     1  2  1    

Estimular     1  1  2    

Surpreender     1     3    

 
Tabela 5.35: Sistema de avaliação da alternativa troca-troca. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

Gráfico 5.34: Gráfico de desempenho da alternativa troca-troca. Fonte quadro 5.35 
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Jogo 2 - Gincana Laboral 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar  2  2          

Vontade de jogar     1  2  1    

Satisfazer     2  1  1    

Causar reações     2     2    

Interagir        1  2  1 

Recompensar     1  1  2    

Divertir     1     2  1 

Inovar  1  1  1  1    

Socializar           3  1 

Imergir     1  1  2    

Mobilizar     1     3    

Desafiar  1     2  1    

Educar     2  1  1    

Boa jogabilidade     1  2  1    

Estimular     1     3    

Surpreender  1     2  1    

 
Tabela 5.36: Sistema de avaliação da alternativa gincana laboral. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

 

Gráfico 5.35: Gráfico de desempenho da alternativa gincana laboral. Fonte quadro 5.36 
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Jogo 3 - Jogo de Tabuleiro 

 

 
‐2  ‐1  0  1  2 

Fazer questionar        1  3    

Vontade de jogar     2  1  1    

Satisfazer     2     2    

Causar reações     1  1  2    

Interagir        1  2  1 

Recompensar        3  1    

Divertir     1  1  2    

Inovar     2  1  1    

Socializar           3  1 

Imergir        3  1    

Mobilizar        1  3    

Desafiar           4    

Educar           4    

Boa jogabilidade     1  1  2    

Estimular     1  2  1    

Surpreender  1     2  1    

 
Tabela 5.37: Sistema de avaliação da alternativa jogo de tabuleiro. 

Fonte: experimentos realizados pelo autor. 
 

 

 

 

Gráfico 5.36: Gráfico de desempenho da alternativa jogo de tabuleiro. Fonte quadro 5.37 
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5.2.1.5 Totalizações das Avaliações 

 

                      Grupo A sem técnica                                  Grupo A com técnica 

     

    Gráfico 5.37: Totalização dos grupos “A” sem         Gráfico 5.38 - Totalização dos grupos “A” com 

   o emprego de técnica. Fonte: pesquisa do autor .             o emprego de técnica. Fonte: pesquisa do autor. 

 

No Gráfico 5.37, nota-se que dos 16 aspectos avaliados apenas “causar reações”, 

“interagir” e “socializar” ficaram acima de 0, sendo os elementos que menos sofreram 

rejeição. Quanto aos demais, observa-se que “fazer questionar”, “recompensar” e “educar” 

foram os elementos que menos agradaram, pois atingiram o patamar mais baixo no gráfico. 

Tal desempenho geral indica que praticamente nenhum dos jogos gerados por este grupo 

atendeu aos critérios dos avaliadores. 

No Gráfico 5.38, diferente do primeiro, nota-se que o desempenho foi muito melhor 

através do uso da técnica 635. “Fazer questionar” manifestou uma pequena melhora se 

comparado com o primeiro gráfico, porém ainda se manteve com uma avaliação ruim. 

“Recompensar” registrou uma grande melhoria, embora ainda permaneça abaixo de zero. 

“Educar”, “imergir” e “estimular” foram outros aspectos que também tiveram sua avaliação 

melhorada, mas como os demais, permaneceram na área negativa do gráfico. 

De uma forma geral, a melhoria da qualidade das alternativas é facilmente percebida, 

exceção feita a “inovar” e “boa jogabilidade”, que atingiram o nível 0, ou seja, “indeiferente” 

na escala Likert. 
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                      Grupo B sem técnica                                   Grupo B com técnica 

     

    Gráfico 5.39: Totalização dos grupos “B” sem         Gráfico 5.40 - Totalização dos grupos “B” com 

   o emprego de técnica. Fonte: pesquisa do autor .             o emprego de técnica. Fonte: pesquisa do autor. 

 

No Gráfico 5.39, o maior número de elementos na área negativa do gráfico e suas 

pontuações mostram que essa alternativa apresenta problemas em quase 50% dos seus 

aspectos. Entre os demais elementos, dois estão na faixa 0, caracterizando-se como 

“indiferentes”. A “interação” aqui foi o item melhor avaliado e “inovar” e “surpreender” os 

que se sobressaíram como os elementos mais negativos segundo os avaliadores. 

No Gráfico 5.40, percebe-se que os aspectos foram, em sua maioria, bem avaliados, 

principalmente “interagir”. Todavia os quatro aspectos abaixo de zero e um igual a zero 

mostram que essa ideia apresenta problemas quanto sugestão de jogo, mesmo tendo sido 

utilizada a técnica 635. Entretanto, se comparados os desempenhos registrados em ambos os 

gráficos, observa-se que no geral a aplicação da técnica trouxe benefícios para os grupo B, 

pois ela permitiu um incremento significativo da qualidade das alternativas geradas. 
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                    Grupo C sem técnica                                       Grupo C com técnica 

       

    Gráfico 5.41: Totalização dos grupos “C” sem         Gráfico 5.42 - Totalização dos grupos “CB” com 

   o emprego de técnica. Fonte: pesquisa do autor .             o emprego de técnica. Fonte: pesquisa do autor. 

 

O desempenho geral das alternativas no Gráfico 5.42 foi ligeiramente melhor que as 

representadas pelo Gráfico 5.41. No entanto, alguns aspectos melhoraram muito do primeiro 

para o segundo gráfico, como por exemplo “fazer questionar” e “vontade de jogar” que de 0 

passaram para 0,88 e 0,38 respectivamente. “Satisfazer”, “divertir”, “socializar”, “mobilizar”, 

“educar” e “estimular” que atingiram pontuações próximas a 0 também melhoraram o 

desempenho.  

No gráfico Gráfico 5.42, “inovar” melhora um pouco sua performance, “socializar” 

por sua vez tem um decréscimo na qualidade. 

Dos três grupos que usaram a técnica 635, o grupo C foi o que teve o pior rendimento, 

porém, vale ressaltar que mesmo este grupo consiguiu elevar a qualidade de sua produção. 

 

Considerações 

Em todas as sessões onde foram empregadas a técnica 635, houve uma melhoria 

considerável da qualidade das alternativas. O grupo A foi o que se saiu melhor devido à 

aceitação dos avaliadores. Na opinião deles, os aspectos avaliados cumpriam seu propósito 

dentro dos jogos. 

O grupo B também se beneficiou das técnicas, porém um pouco menos que o grupo A. 
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O grupo C apresentou o menor incremento entre os três grupos, porém conseguiu 

reduzir os índices de rejeição e de “indiferença” de seus aspectos e melhorou o desempenho 

da sessão de geração de alternativas.  

5.2.2 Escala Diferencial Semântico 

 

Com o intuito de não tornar este trabalho excessivamente extenso, apresentaremos 

aqui apenas os gráficos das totalizações dos grupos, através dos quais poderemos realizar as 

comparações de desempenho entre eles. 

Grupo A - com e sem técnica 

 

 
 

Tabela 5.43: Totalização dos dados do grupo A sem emprego de técnica. Fonte: pesquisa do autor. 
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Na Tabela 5.2, é possível perceber que o desempenho do grupo que se utilizou da 

técnica 635 é ligeiramente melhor do que o que não fez uso dela. “Não deu vontade de jogar”, 

“não é divertido”, “não tem recompensa justa”, ‘não surpreende” e “não estimula o jogador a 

jogar” ficaram um pouco abaixo de 0, contudo, no desempenho geral observa-se que a faixa 

azul tende sutilmente mais para o lado esquerdo do que para o direito. “Não deu vontade de 

jogar” e “não promove questionametos durante o uso” se destacaram como os aspectos que 

menos agradaram aos avaliadores no grupo sem técnica. 

 

Grupo B - com e sem técnica 

 

 

 

Tabela 5. 44: Totalização dos dados do grupo B sem emprego de técnica. Fonte: pesquisa do autor. 

 



114 
 

Na Tabela 5.3 observa-se que a faixa azul se desloca mais para a esquerda, deixando à 

mostra o melhor desempenho do grupo que fez uso da técnica 635 em função do que não fez. 

Neste caso, “permite o jogador se inserir no contexto do jogo”, “desafia” e “promove 

interação com o usuário” são os aspectos que melhor atenderam aos avaliadores, quanto à 

faixa vermelha, temos “não promove questionamentos durante o uso” e “não é surpreendente” 

como as alternativas do grupo sem técnica que menos agradaram durante a avaliação. O 

emprego da técnica permitiu uma melhoria da qualidade das técnicas segundo a escala 

diferencial semântico. 

 

Grupo C - com e sem técnica 

 

 

 

Tabela 5.45: Totalização dos dados do grupo C sem emprego de técnica. Fonte: pesquisa do autor. 
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O desempenho do grupo C também foi enriquecido com o uso da técnica. Observa-se 

na Tabela 5.45 que com exceção de “não deu vontade de jogar”, “não tem recompensa justa” 

e “não é surpreendente”, os aspectos foram bem avaliados. Mesmo estes ficaram próximos do 

“meio” da escala, que serve de limiar entre a área positiva e negativa. 

 

5.2.3  Escala Likert X Diferencial Semântico 

 

A diferença entre os resultados obtidos na escala Liket e na diferencial semântico não 

implica no fato de que uma escala anula a outra, muito pelo contrário. Elementos subjetivos 

podem interferir no processo avaliativo dos indivíduos, como por exemplo: um avaliador ser 

mais receptivo a uma escala do que a outra; a falta de familiaridade em utilizar uma escala 

onde os elementos positivos são do lado esquerdo e os negativos do lado direito (diferencial 

semântico); dificuldade em retratar sua opinião em um intervalo numérico (diferencial 

semântico); dificuldade de entendimento dos itens likert (Likert) entre outros. 

Pela escala Likert, todos os grupos foram fortemente beneficiados pelo uso da técnica, 

o que na escala diferencial semântico não pareceu ter ocorrido, pois os grupos apresentaram 

discretas melhoras entre as sessões sem o emprego de 635 e as com seu uso. Ainda sobre a 

diferencial semântico, nota-se que o grupo A foi o que teve um desempenho mais aquém 

quando comparado com os demais. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O uso de técnicas que estimulam a geração de ideias é algo já conhecido e está à 

disposição de todas as pessoas que se interessam em produzir uma quantidade maior de 

alternativas durante a concepção de um produto. Contudo, o uso de tais técnicas no âmbito 

acadêmico visando o equilíbrio da qualidade dos trabalhos gerados em sala é algo novo e 

carece de maiores estudos a respeito.  

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa que buscou verificar até que ponto as 

técnicas de geração de alternativas poderiam auxiliar no processo de nivelamento da 

qualidade dos trabalho produzidos numa mesma turma, independente dos rendimentos 

acadêmicos dos alunos. 

Como retorno, percebemos que a aplicação destas técnicas tornou o ambiente rico e 

produtivo, pois além do incremento significativo na qualidade das ideias, o que é abordado ao 

longo deste estudo, promoveu uma maior integração entre os alunos de todas as equipes.  

Em geral, todos os grupos foram beneficiados com a aplicação da técnica 635, 

principalmente os que possuíam baixo rendimento acadêmico, o que é facilmente atestado nos 

gráficos de desempenho desse grupo específico. Os tipos de alternativas a serem geradas 

também motivou os alunos, pois o tema jogos deu às sessões de criatividade um ar mais leve, 

importante para a geração de ideias ou a percepção de oportunidades de se mesclar ideias 

antigas para se criar uma nova. 

Embora os resultados tenham sido interessantes, é necessário que a pesquisa tenha 

continuidade, pois assim será possível verificar todos os aspectos desse ganho de qualidade 

observado. Também é importante um maior aprofundamento na identificação de escalas que 

possam ser utilizadas no processo avaliativo das propostas geradas. 

Por fim, é  importante averiguar se em outras áreas do conhecimento humano os 

resultados deste trabalho se confirmariam. 

Esperamos ter contribuído de alguma forma para a melhoria da qualidade em sala de 

aula através da apresentação dessa nova maneira de estimular o aluno a criar, manifestar sua 
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criatividade. Também esperamos ter contribuído com os professores, a partir do momento que 

eles podem lançar mão de uma ferramenta eficiente que pode melhorar uniformemente o 

desempenho acadêmico dos alunos. 
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7 TRABALHOS FUTUROS 

 

Para trabalhos futuros, pode-se ampliar o contexto desta pesquisa através da aplicação 

dos experimentos em alunos de cursos diversos, permitindo averiguar se a metodologia 

empregada aqui teria o mesmo resultado positivo em outras áreas do conhecimento humano. 
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APÊNDICE III 
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APÊNDICE IV 
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APÊNDICE VI 
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APÊNDICE VIII 
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