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"As pessoas são o ativo mais valioso de uma empresa" talvez seja o clichê mais antigo no mundo 
dos negócios. Apesar da importância das pessoas para as organizações e seus processos, as 
abordagens tradicionais e mais populares de modelagem e projeto de sistemas abstraem o fator 
humano e se concentram apenas no "o que" e "como" de um processo, dando ênfase aos 
aspectos funcionais do sistema. A gamificação, como tecnologia persuasiva, vai além dos 
aspectos funcionais, e através da inclusão de elementos de jogos na experiência de uso do 
sistema, busca influenciar o usuário a apresentar determinados comportamentos tidos como 
desejáveis pelo projetista. Pelo fato da gamificação tratar da motivação humana, ao projetar um 
sistema gamificado o projetista lida constantemente com o "por que", buscando entender as 
razões e motivações por trás do funcionamento de um processo. Sem essa compreensão o 
analista corre o risco de projetar uma experiência gamificada ineficaz, ou pior ainda, que 
influencia negativamente o comportamento dos seus usuários. Apesar da importância dos 
aspectos sociais e intencionais na análise e projeto de aplicações gamificadas, não há ainda uma 
ferramenta de modelagem que abranja esses aspectos e auxilie o projetista a incorporá-los de 
forma eficaz na concepção de um conceito de gamificação a ser implementado em um sistema. 
Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo propor uma abordagem para modelagem de 
aplicações gamificadas que permita a representação estruturada das dimensões sociais e 
intencionais dos atores envolvidos no contexto organizacional do sistema gamificado. Para isso, o 
método proposto (chamado GStar) se baseou nos paradigmas orientado a agentes e objetivos 
implementados no framework de modelagem i*. O problema foi abordado segundo os preceitos 
da Design Science Research, e estudos de casos foram realizados com o intuito de validar e 
ilustrar a utilidade do método proposto para a análise, redesenho e projeto de sistemas 
gamificados. A principal contribuição deste trabalho é trazer os aspectos social e intencional, que 
geralmente são tratados de forma ad hoc no projeto de sistemas gamificados, para o núcleo de 
uma nova abordagem de modelagem. Isso permite a análise das consequências da inclusão de 
elementos da gamificação e facilita ao projetista avaliar diferentes alternativas, contribuindo para 
que o projeto realizado seja mais adequado ao contexto organizacional e cumpra os objetivos 
estabelecidos para o mesmo. 
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