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Resumo
Este artigo visa a identificar a efetividade do uso de Jogos de Empresas no desenvolvimento
competências gerenciais em processos. O foco da análise são as competências gerenciais
associadas aos processos de tomada de decisão organizacional, considerados em diversos
níveis hierárquicos. Para tanto, 92 universitários com funções profissionais foram
entrevistados no final da disciplina Simulações Empresariais, em 2012. Os resultados indicam
o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, em diversos níveis hierárquicos,
indicando a simulação de jogos de empresas como um complemento ao ensino superior
tradicional de Administração na medida em que emula a aprendizagem experimental da ação
gerencial.
Palavras-chave: Competências Gerenciais; Jogos de Empresas; Tomada de Decisão,
Aprendizagem Experimental.
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1. Introdução
O ambiente corporativo altamente competitivo exige dos atuais e novos profissionais de
administração uma experiência mais consolidada e prática acerca das questões relacionadas às
competências gerenciais, incluindo conhecimentos, habilidades e atitudes no processo de
tomada decisão em diversas situações.
Assim, a inserção de técnicas inovadoras de ensino nos Cursos de Graduação em
Administração, tem contribuído para melhorar a qualidade do ensino e o desenvolvimento da
aprendizagem de maneira mais prática e lúdica.
Segundo Sauaia (1995) a ferramenta jogos de empresas tem sido um importante instrumento
no ensino de políticas de negócios, em especial, no curso de Administração. Portanto, na
busca do aprendizado experimental ou prático, os Cursos de Administração buscam através
dos simuladores de Jogos de Empresas uma interatividade maior da teoria (conceitos
lecionados) com a aplicabilidade dos mesmos, por meio de simulações de gestão e
planejamento de uma empresa. Por reduzir o grau de abstração das técnicas, modelos e teorias
de Administração, estas ferramentas vêm proporcionando ao universitário, a oportunidade de
vivenciar suas aplicações em situações que possivelmente ocorrem cotidianamente numa
gestão.
Com isso, é possível agir como um gestor ou planejador num ambiente que emula a realidade
do processo de tomada de decisão de empresas sem se preocupar em gerar-lhe danos.
Dessa maneira, a questão central desse artigo é fundamentada na indagação: “Quais são as
principais competências gerenciais desenvolvidas na tomada de decisão em simulações de
jogos de empresas, considerando a área de atuação de cada participante?”
Esse artigo pressupõe e apresenta competências desenvolvidas por participantes que
contribuem para o entendimento e fortalecimento da educação de Ensino Superior a partir da
criação e adaptação de técnicas vivenciais no ensino superior. Outro pressuposto é a
apresentação de atitudes e geração de conhecimentos a partir das simulações no instante em
que os participantes tomam decisão para gerenciar sua empresa fictícia na simulação de Jogos
de Empresas.
Portanto, para contribuir para a resposta da questão buscou-se trabalhar o seguinte objetivo
geral: identificar as principais competências gerenciais desenvolvidas na tomada de decisão
como aprendizado experimental em simulações de jogos de empresas, considerando os
diversos níveis hierárquicos dos profissionais.
2. Revisão da Literatura
2.1. As Contribuições da Ferramenta Jogos de Empresas no Curso de Administração
O Conselho Nacional de Educação do CES/MEC instituiu no dia 13 de Julho de 2005 a partir
da Resolução n. 4, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em
Administração (CNE/CES MEC, 2005), onde especificadamente no artigo 5º, incentiva
tecnologias inovadoras para o desenvolvimento dos Conteúdos de formação básica,
profissional, de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias e, de formação complementar.
Dessa maneira, o jogo de empresas, como um instrumento de ensino aprendizagem com base
tecnológica [por depender de um software para correlações e cálculos da simulação
mercadológica], ganha mais visibilidade nos Cursos de Administração.
Sem dúvida, Sauaia (1995), o primeiro estudioso a publicar uma Tese de Doutorado sobre
Jogos de empresas no Brasil, afirma que os jogos recriam uma entidade organizacional
através das análises de questões de gestão e de planejamento.
Já para Nagamatsu (2006), os jogos de empresas contribuem para o processo de ensinoaprendizagem no Curso de Graduação em Administração, pois possibilita ao universitário a
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oportunidade de interagir por meio da simulação com atividades de trabalho em equipe,
elaboração de controles e de estratégias, negociação, bem como todo o processo de tomada de
decisão ao longo da competição.
Sobre a tomada de decisão, Sauaia (1989) esclarece e complementa que os jogos de empresas,
como uma ferramenta de tomada de decisão, tem por objetivo instigar o universitário a
processar as informações e decidir estrategicamente num ambiente que reproduz parcialmente
e simplificada uma organização. O que contribui para o desenvolvimento do inciso V do
parágrafo 1º, Artigo 2 da (CNE/CSE MEC, 2005) no Curso de Graduação, que determina
modos de integração entre teoria e prática.
Corroborando, Martinelli (1987) acerca das contribuições das práticas de jogos de empresas,
destaca que são consideradas um dos mais importantes métodos de ensino na Política de
Negócios no que se refere à praticidade do treinamento ou aprendizagem. O autor ainda
continua afirmando que os jogos de empresas como instrumento didático e treinamento
trazem como vantagem a aceleração do tempo de aprendizado e, por meio da simulação o
participante pode vivenciar o que levaria anos de experiência.
Para tanto, seguem as características dos jogos de empresas, segundo Martinelli (1987):
proporcionar aos participantes um ambiente empresarial similar à realidade ou hipotético,
praticar questões referentes à gestão e ao planejamento de uma empresa, exercer e
desenvolver habilidade da tomada de decisão num nível elevado da Administração e treinar os
participantes para a sua atividade profissional futura.
Com isso, entende-se que a ferramenta vai ao encontro às solicitações do Ministério da
Educação e Cultura no que tange às práticas de Ensino Superior. Mesmo porque, de acordo
com Tanabe (1997) e Sauaia (1995) a partir da simulação de jogos de empresas, destacam-se
algumas características de conhecimentos, habilidades e atitudes, como descritos no quadro a
seguir:
Quadro 1, Características desenvolvidas na simulação de Jogos de Empresas
Conhecimento
O conhecimento e/ou préconhecimento adquirido de
maneira consciente ou
inconsciente, pode ser
confrontado com as experiências
vivenciadas na simulação de
jogos de empresas;

Habilidade
De acordo com as situações
simuladas no jogo de empresas, o
comportamento interpessoal do
participante vai sendo moldado e
mais valor será agregado ao seu
caráter ou personalidade;

Atitude
Por meio das tomadas de
decisões, reflexões e criações de
estratégias, os participantes
identificam soluções para antigos
problemas.

Fonte: Adaptado de Tanabe (1977) e Sauaia (1995)
Dessa maneira, Tanabe (1977) explica que os jogos de empresas possuem uma seqüência de
tomada de decisões que determinam alterações no estado patrimonial das empresas fictícias
ao longo das etapas ou rodadas [que representam períodos] e, a cada nova decisão dentro do
ciclo, os participantes podem aprimorar ou não os resultados da empresa de acordo com as
decisões frente ao mercado competitivo.
Entretanto, para agregar o maior número de competências [características] aos participantes
no desenvolvimento de simulação de jogos de empresas, Beppu (1984) destaca que o papel do
facilitador é levar ao participante a descoberta e criação, induzindo-o a pesquisar e raciocinar,
provocando assim, um aprendizado prático por meio das situações da empresa fictícia.
Além disso, Gramigna (1993) descreve a simulação como uma atividade espontânea e lúdica,
envolvendo vários participantes e, sendo direcionada por regras bem definidas. Gramigna
ainda ressalta que na simulação é possível inserir na prática as teorias aprendidas em sala de
aula com um diferencial: o feedback imediato dos elementos de aprendizagem, como
mostrado na figura 1.
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Figura 1. Elementos de Aprendizagem nas Simulações de Jogos de Empresas
Fonte: Adaptado de Gosenpud and Washbush (1994)
A evolução do gráfico [da esquerda para a direita] denota a aplicabilidade dos conceitos
estudados em sala de aula. De acordo com os autores, percebe-se que a maior média se
concentra na aprendizagem relacionada a tomada de decisão, fortalecendo assim, ainda mais a
importância da ferramenta jogos de empresas no processo de aprendizagem dos universitários
e dos profissionais a partir de simulaçoes da realidade.
2.2. O Processo de Aprendizagem Experimental no Ensino Superior de Administração:
de Um Diferencial Competitivo Para Uma Realidade Básica
Para compreender a o processo de aprendizagem experimental é necessário decodificar os
termos ensino e aprendizagem como propõem Abreu e Masetto (1990): ensino, é relacionado
à instrução, ao fazer-fazer, está interligado ao guiar, conduzir, orientar e dirigir, que são
papeis do professor no processo de educação do aluno.
Já o termo aprendizagem, é relacionada à busca de informações, revisão da expertise, adquirir
habilidades, adaptar às mudanças, tem relação com as mudanças de comportamento e o aluno
é o agente principal pela condição do processo de aprendizagem. As mais importantes obras
acerca da aprendizagem experimental são referidas ao americano David Kolb (1984) que por
sua vez, desenvolveu e aprimorou ao longo do tempo o modelo do ciclo de aprendizagem
experimental em quatro fases.

Figura 2. Modelo do Ciclo de Aprendizagem Experimental de Kolb
Fonte: Kolb and Fry (1975)
Lê-se: Experiência concreta – há um foco na relação interpessoal e no tratamento das questões
humanas. O conhecimento é adquirido por meio das sensações; Observação reflexiva – trata3

se da análise compreensiva do conhecimento adquirido e reflexão das ideias e dos fatos
ocorridos; Conceituação abstrata – consiste em desenvolver uma reflexão sobre a observação
através da lógica e das ideias para criar esquemas, teorias e interpretações abstratas e;
Experimentação ativa – inserir na prática as situações, teorias e conceituações oriundas da
observação e da reflexão.
Ainda Kolb (1984) complementa seu modelo afirmando que os participantes devem se
envolver em sua totalidade, sem barreiras a novas experiências, observar e refletir sobre as
ocorrências sob várias facetas, criar conceitos e estratégias mais sólidas para tomar decisões a
solucionar determinados problemas.
Em linhas gerais, a aprendizagem experimental trata-se do aprendizado como um processo, no
qual o conhecimento é produzido por meio da transformação da experiência, ou seja, o
momento onde se coloca em prática a teoria adquirida, fazendo que o aluno deixe de ser
coadjuvante e passe a ser o protagonista desse processo (KOLB, 1984). Corroborando, Kim
(1993) destaca que a aprendizagem é a aquisição de conhecimentos e habilidades. Portanto,
afirma a importância do estudo da abordagem do aprendizado individual em ligação com o
aprendizado organizacional.
Com isso, Kim (1993) complementa que a aprendizagem segue dois princípios: a aquisição de
know-how [questões referente à habilidade física para tomar uma decisão] e aquisição knowwhy [questões referente à habilidade par articular um entendimento de conceitos por meio de
experiências]. Então, quando se vivencia uma situação exposta, o grau de envolvimento das
pessoas tende a ser maior, seja pela proximidade, pela comoção ou pela interação com a
realidade apresentada.
Assim, interligando o modelo de aprendizagem experimental apresentada por Kolb (1984) e
Kim (1993) com a simulação de jogos de empresas, Sauaia (2006) categoricamente afirma
que a aprendizagem experimental proposta a partir de uma simulação de jogos de empresas,
pode ampliar o alcance do ensino superior tradicional, oferecendo ao universitário uma prática
dos conceitos a partir da vivência, isto é, do “aprender fazendo”, onde se estimula a tomada de
decisão com responsabilidade envolvendo razão e emoção num ambiente simulado.
Quadro 2. Correlação das características da aprendizagem experimental e do jogo de
empresas
Características
Aprendizagem vivencial (Rogers, 1972, p. 5,
Jogos de empresas
citado em Sauaia, 1995, p. 29)
(Tanabe, 1977, citado em Lacruz, 2004, p. 97)
Capacidades ilustrativas permitem os participantes
Participação do individuo tanto no aspecto sensível
relacionar experiências progressivas ao aumento do
como no aspecto cognitivo
aprendizado.
Descobrir conceitos por meio de variáveis que
Senso de captar, de descobrir, de alcançar
influenciam a uma competição, buscando uma solução
para o problema proposto
Contribuições de diversas naturezas: de caráter
Alteração no comportamento, nas atitudes e na
didático, de conteúdo, de estrutura de relacionamento e
de variáveis implicativas – moldam o comportamento
personalidade
do participante
A exposição das aptidões a serem desenvolvidas
oferece maior objetividade às avaliações dos
Autoavaliação por parte do participante
instrutores e maior percepção dos participantes acerca
do desempenho
Oferecimento de maior grau de realismo e
Afloração do significado mediante as experiências
conseqüentemente maior o valor pedagógico e eficácia
didática – entendimento dos significados dos conceitos
vivenciadas no aprendizado.
na prática.

Fonte: Fedichina (2011)
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No quadro 2, nota-se que há uma semelhança nos conceitos quando comparado a
aprendizagem experimental e a simulação de jogos de empresas, pois suas características se
baseiam na preocupação da relação entre teoria e prática. Assim, o quadro reforça ainda mais
a afirmação de Sauaia quanto ao aprimoramento do ensino superior tradicional por meio dos
jogos de empresas.
2.3. A Racionalidade Limitada no Processo de Tomada de Decisão na Administração
Barnard (1938) e posteriores estudiosos Simon (1947), Cyert and March (1963) e Mintzberg
(1979), elaboraram e lançaram as bases do estudo do processo de tomada de decisão para a
Administração. Estes autores mostraram que o processo de tomada de decisão é
multidisciplinar, sendo composto de diversas disciplinas do conhecimento: matemática,
psicologia, economia, sociologia e ciências políticas.
Dessa maneira, o processo de tomada de decisão, diante da relevância na vida humana e
organizacional, tem sido o objeto de investigação principal do conceituado pesquisador e
ganhador do premio Nobel de Economia Herbert Simon. Assim, um dos trabalhos que mais
despertou interesse sobre o processo de tomada de decisão nas empresas foi a obra “O
comportamento administrativo” (Simon, 1965, ver a edição).
Assim, Sauaia (2009) relata que os gestores têm em suas organizações, o desafio de atender às
expectativas de diferentes grupos profissionais, sejam acionistas, clientes, fornecedores ou
concorrentes, deparando assim, com metas conflitantes, limitações dos recursos e de tempo
para assegurar uma boa tomada de decisão.
Para melhor compreensão do processo de tomada de decisão de gestor, Simon (1972) ressalta
as três fases: coleta de informações, que visa analisar o ambiente, buscando identificar
situações que exijam tomadas de decisões; estruturação, que determina criações,
desenvolvimentos e análises de possíveis direcionamentos de ações e; seleção de atividades,
que se trata da escolha de uma linha de ação entre as estruturadas.
Simon complementa que ignorar a execução das tarefas não é proposital, visto que
simplesmente providenciar a estrutura para que as decisões sejam executadas, constitui uma
forma de decisão. Já se tratando do responsável pela tomada de decisão na Administração,
Kendall and Kendall (1991) destacam que as tomada de decisões podem variar de uma
situação de certeza para incerteza de acordo com os níveis hierárquicos de uma organização,
como pode ser analisado na figura 3:

Figura 3. Tomada de decisões e os níveis administrativos
Fonte: Kendall and Kendall (1991)
Mintzberg (1979) definiu o processo de tomada de decisão como um conjunto de ações
dinâmicas que inicia com a identificação estimulada para a ação e finaliza com o
compromisso de agir. O autor sintetiza o processo decisório em atenção, codificação,
armazenamento/recuperação, escolha e resultado.
5

Entretanto Simon (1965), afirma que na tomada de decisão diferencia-se a racionalidade
teórica (manuais e regimentos) e a racionalidade propriamente dita. Segundo ele, os
indivíduos não decidem com todas as alternativas de maneira otimizada, mas apenas com a
capacidade mental, decisões rotineiras, isto é, somente com o que possuem de recursos no
momento (atender padrões mínimos).
Portanto, do ponto de vista de Simon, só é uma decisão otimizada quando existem todas as
alternativas para serem comparadas e seja escolhida segundo o critério do tomador. Ainda
segundo ele, a complexidade das tarefas, o tempo limitado e a utilização inadequada da
tecnologia reduzem o tomador de decisão a uma condição de racionalidade limitada. E
complementa que o executivo decide com uma racionalidade limitada, mesmo sob ótica de
muitas informações pertinentes, contentando-se com decisões satisfatórias apenas.
Em outras palavras, Bazerman (2004) define a racionalidade limitada como uma escolha que
leve ao resultado de acordo com a avaliação precisa dos valores e preferências de riscos do
tomador de decisão. As limitações na tomada de decisões são estudadas por Simon (1957) e
tratadas como fatores cognitivos: limitação de tempo e custos, limitações de inteligência
individual e percepção, ausência de informações relevantes, falta de critérios importantes para
resolução dos problemas e limitações de retenção de informações na mente humana.
2.4. Competências gerenciais
O termo competência para Fleury e Fleury (2007) pode servir para designar uma pessoa
qualificada para realizar uma determinada função. Ainda para Fleury e Fleury a competência
tem relação com os conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas ou exigidas do
profissional. Para ilustrar as dificuldades de cada nível relatado por Fleury e Fleury,
Fernandes (1985) relata as mudanças de comportamento dos profissionais se tornam difíceis
ao passo que é envolvido o fator subjetivo: emoção, como apresentado no quadro 3:
Quadro 3. Níveis de Mudanças Envolvidas na Capacitação Gerencial
Nível 3
Nível 2
Nível 1
Dificuldade

Atitudes
Habilidades
Conhecimentos
Pequena

Média

Grande

Fonte: Fernandes (1985)
De acordo com o esquema de Fernandes (1985), percebe-se que ao passo que avança para as
atitudes o nível fica mais difícil, reforçando os conceitos de aprendizagem experimental,
quanto maior a exigência da prática, maior o será a dificuldade de desenvolvimento, dada a
necessidade de fatores cognitivos para tomada de decisão.
Portanto, as empresas esperam que haja constantemente um desenvolvimento das
competências essenciais inseridas no nível estratégico que proporcione agregação de valores
aos consumidores (PRAHALAD; HAMEL, 2005). Dessa maneira, como afirmaram Fleury e
Fleury (2007), as competências gerenciais estão fundamentadas no desenvolvimento de
conhecimentos, habilidades e atitudes [ver Quadro 1] (como se comportar diante das
decisões). Para tanto, segue o quadro que apresenta os CHA na visão de estudiosos da área.
Quadro 4. Comparativo de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes
Gramigna (2002)
Capacidade empreendedora
Ttrabalhar sob pressão
Comunicação
Criatividade
Flexibilidade

Mertens (1996)
Desenvolvimento de
interpessoais
Capacidades de inovação
Transparência/claridade
Adaptabilidade e Flexibilidade

Levy-Leboyer (1997)
Boa comunicação
Capacidade para resolução de
problemas
Planejamento e organização
Delegação e formação de equipes
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Liderança e Motivação
Negociação
Planejamento
Visão Sistêmica
Relacionamento interpessoal

Tomadas de decisões
Comprometimento
Visão de união
Boa comunicação
Resolver problemas
Motivação, amor-próprio e
confiança
Assumir responsabilidades
maiores

Quinn et al (2003)
Comunicação eficaz
Construção de equipes
Uso do processo decisório participativo
Administração de conflito
Monitoramento do desempenho individual
Gerenciamento do desempenho e processo coletivo
Pensamento crítico
Gerenciamento de projetos
Planejamento do Trabalho
Gerenciamento multidisciplinar
Estabelecimento de metas e objetivos
Negociação de acordos e compromissos
Apresentação de idéias
Adaptabilidade e criatividade

Autoridade com responsabilidade
e bom senso
Habilidade negocial
Capacidade de análise e síntese
Sensatez, criatividade
Tomada de decisão
Iniciativa
Adaptabilidade, autonomia e
ética
Costa (2005)
Conduta ética
Capacidade de planejamento
Capacidade de decisão
Capacidade de compartilhar conhecimentos
Comunicação
Trabalho em equipe
Aplicação de estratégias
Estabelecer direção e gerenciar de equipe
Criatividade e inovação
Análise e elaboração de instrumentos de avaliação
Administração de conflitos
Conhecimento e aplicação de projeto
Relacionamento interpessoal
Análise e soluções de problemas
Flexibilidade e adaptação à mudança

Fonte: Adaptado de Gramigna (2002), Mertens (1996), Quinn et. al.(2003) e Costa (2005)
Para Mintzberg (2010) os profissionais que atuam constantemente no processo de tomada de
decisão, independente do nível hierárquico devem apresentar competências como: ser
comunicativo, inspirador e decisivo, que saiba trabalhar em equipe, flexível e ter capacidade
para trabalhar com incertezas, seja orientado para resultados e produtividade, novas ideias e
criatividade.
3. Procedimentos Metodológicos
3.1. Pesquisa Bibliográfica
A Pesquisa Bibliográfica permite alcançar uma ampla gama de informações, reunindo os
dados dispersos em inúmeras publicações, auxiliando também na definição do quadro
conceitual do objeto de estudo proposto (GIL, 1994). Dessa maneira, buscou-se pesquisar e
discorrer teorias relacionadas ao aprendizado prático e métodos de aprendizagem com base
em problemas considerando a tomada de decisões numa simulação de Jogos de empresas:
Quadro 5. Teorias bases pesquisadas para fundamentação do artigo
Teorias/Conceitos
Jogos de empresas
Processo de tomada de
decisão
Aprendizagem experimental
Competências Gerenciais

Autores
Sauaia, Beppu, Martinelli, Tanabe, Roger
Fedichina, Gramigna, Gosenpud and Washbush
Simon, Kendall e Kendall, Sauaia, Mintzberg,
Barnard, Bazerman, Cyert and March
Kolb, Sauaia, Abreu e Masetto, Roger, Kim
Mintzberg, Gramigna, Quinn, Costa, Mertens,
Levy-Leboyer, Fleury e Fleury, Prahalad e Hamel

Fonte: Elaborado pelos autores
O tema proposto no artigo foi pesquisado em periódicos, anais de congressos e simpósios,
livros e revistas técnicas, listando assim, os autores referências em cada assunto da revisão da
literatura.
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3.2. Pesquisa de Campo
Para Pesquisa de Campo, definiu-se a análise qualitativa e quantitativa a partir da pesquisa
descritiva que consiste na investigação empírica, a partir de um problema, análises de fatos e
avaliação de questões isoladas de variáveis, como propõem Marconi & Lakatos (1996).
Dessa maneira, o artigo visou a aplicar uma pesquisa de campo em universitários do Curso de
Administração que participaram das simulações de Jogos de Empresas em 2012,
especificadamente no sétimo semestre corrente. A pesquisa survey foi aplicada no início de
Dezembro de 2012, considerando a finalização da disciplina de Simulações Empresariais em
duas turmas do Curso de Administração.
3.3. Amostragem, Instrumento de Coleta e Tratamento dos Dados
Para a escolha das turmas do Curso de Administração, consideraram-se duas premissas
básicas: universitários que participaram da simulação do sistema de Jogo de Empresas WVarejo versão 4.0 e que receberam a mesma dinâmica metodológica de aprendizagem.
Assim, a amostra foi realizada por conveniência, pois tratou de uma amostra nãoprobabilística que deteve como públicos-alvo universitários do Curso de Administração do
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, considerando duas
turmas em dois Campi – Santo Amaro e Itaim Bibi, totalizando assim, 92 universitários
respondentes da pesquisa (95,8% do total).
Os dados da pesquisa foram coletados por meio de questionários criados por meio do Google
Form e enviados por meio de um link e código de acesso aos universitários. O referido
questionário, instrumento de coleta de dados, conteve perguntas direcionadas aos
respondentes com questões abertas e fechadas. Para o tratamento dos dados, foi utilizado o
software SPSS da IBM para gerar informações estatísticas e correlações.
4. Resultados da pesquisa
Para melhor compreensão, na análise, os resultados foram divididos em três dimensões:
Descrição da dinâmica da simulação, Perfil dos universitários e Cruzamento de competências
desenvolvidas na tomada de decisão, considerando o nível do cargo profissional dos
universitários. A observação do facilitador exposta nas considerações finais.
4.1. Dimensão: Descrição da dinâmica da Simulação
Para simulação foi utilizado o software W-Varejo 4.0 que permite simular os principais
elementos de gestão varejista e o desenvolvimento de situações envolvendo controles e
planejamentos do estoque, das compras e negociações, precificações, atendimento ao cliente,
gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão de marketing e parcerias.
Quadro 6. Características da Simulação
Características da Simulação
a) Simulou-se uma ambiente varejista com empresas e) Todas as empresas iniciaram nas mesmas situações
de capital aberto (negociação no mercado de ações)
financeira, mercadológica e de recursos humanos.
b) Os universitários foram agrupados em 16 equipes,
f) a cada etapa o facilitador lançou como desafio,
denominadas “empresas”. O facilitador representou o
questões do cotidiano, como, aumento de preço,
os personagens externos: bancos, órgãos reguladores,
escassez de determinados produtos, promoções,
sindicatos, empresas de treinamento e marketing,
solicitações de sindicatos entre outros.
consultorias, fornecedores entre outros.
c) Cada etapa [aula] representava um trimestre – g) os participantes (universitários) em cada empresa,
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Características da Simulação
foram jogadas 12 etapas [correspondendo – três anos]. deveriam tomar as decisões (compra, venda, parcerias,
Sendo assim, o tempo limite foi uma aula para tomar contratações, demissões, investimentos etc) todas as
todas as decisões da empresa, exigindo a capacidade etapas.
de resposta rápida dos universitários.
d) As empresas compravam e vendiam cinco tipos de
h) toda etapa, as empresas recebiam relatórios das
produtos, a saber: A, B, C, D e E – cada um com
médias do mercado, relatórios das estratégias da
características diferentes: tamanho, custo, peso,
empresa e informativos com tendências de mercado.
valores agregados e demandas.

Fonte: Simulação Jogos de empresas – FMU (2012)
Para melhor compreensão da dinâmica da simulação do jogo de empresas, segue a ilustração:
Fase Preparatória
Os alunos se
familiarizam com o
meio ambiente
simulado:

Ciclo Repetitivo

Equipes Tomam
decisões

Encerramento

O administrador do
jogo apura os
resultados

O administrador
do jogo procede à
avaliação do jogo:
a)Comenta as
estratégias

Estudam as
regras do jogo
Analisam dados
passados
Desenvolvem
plano estratégico

As equipes
analisam os
resultados e
comparam com o
planejado

O administrador do
jogo prepara e
distribui às equipes
o relatório contendo
os resultados

b)Revê, com os
alunos, erros
e acertos

Figura 4. Representação da Dinâmica da Simulação
Fonte: Adaptado de Tanabe (1977)
É importante o conhecimento explícito e experiência de mercado do facilitador para
dinamizar a simulação, pois informações podem ser inseridas a fim de desafiar os
universitários a praticar conceitos e/ou teorias de gestão e planejamento ou até aprimorar o
pensamento crítico diante das situações.
4.2. Dimensão: Perfil dos universitários
Quadro 7. Sexo
Sexo
Feminino
Masculino

Porcentagem [%]
55,0
45,0

Fonte: Simulação Jogos de empresas – FMU (2012)
Quadro 8. Idade
Total Mínimo Máximo Média
92

19

45

23,2

Desvio- Percentil Percentil 50 Percentil
padrão
25
(Mediana)
75
4,09
21
22
26

Fonte: Simulação Jogos de empresas – FMU (2012)
A partir dos quadros 7 e 8, denota-se que há um certo equilíbrio na representatividade dos
universitários no que se refere ao sexo, 55% para o feminino e 45% para o sexo masculino. Já
quanto à faixa etária, lê-se que a maioria dos universitários tem idade acima de 21 anos. Outra
informação relevante para análise das dimensões posteriores é o nível do cargo profissional
dos universitários dividido em: Diretor/Proprietário (4 respondentes), Gerente/Supervisor (7
respondentes) e Operacional (71 respondentes).
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4.3. Dimensão: Cruzamento de competências desenvolvidas na tomada de decisões,
considerando o nível do cargo profissional dos universitários

Quadro 9. Conhecimentos desenvolvidos x nível do cargo profissional do universitário

Fonte: Simulação Jogos de empresas – FMU (2012)
No questionamento acerca dos conhecimentos desenvolvidos na simulação, os universitários
que atuam nos cargos Diretor/proprietário nas empresas indicaram que a ‘elaboração e
interpretação de cenários e situações’ (0,50) foi um conhecimento desenvolvido entre eles. Na
simulação, os universitários se depararam com diversas situações e cenários mercadológicos a
cada etapa jogada, o que contribuiu para o desenvolvimento de uma percepção mais aguçada
quanto à análise de situações e cenários mercadológicos.
Na simulação, a cada etapa os universitários desenvolveram e/ou aprimoram, no primeiro
instante, um projeto ou planejamento que contribuiu para o desenvolvimento das estratégias
de sua empresa no jogo. Dessa maneira, a outra competência gerencial desenvolvida e
percebida pelos universitários foi a ‘formulação e implementação de projetos e produção’,
característica também vinculada aos níveis Diretor/Proprietário e Gerente/Supervisor (0,25 e
0,18), por trabalharem com informações de ordem gerencial e estratégica em uma tomada de
decisão. Entende-se, que quanto mais atividades demandas por maior conhecimento explícito
e menos contato com atividades rotineiras, mais se aproximarão dos cargos de nível elevado.
Outro conhecimento desenvolvido por parte dos universitários que ocupam cargos de nível
Diretor/Proprietário, Gerente/Supervisor e Operacional, como competência gerencial na
tomada de decisão na simulação de jogos de empresas, foi o de ‘produção e utilização dos
dados, das informações e dos conhecimentos adquiridos’ (0,25; 0,35 e 0,27). O
desenvolvimento desse conhecimento indica que o universitário além de aplicar os
conhecimentos apreendidos durante o curso de Administração, produziu novas informações
[conhecimentos tácitos] a partir da vivência que teve em gerenciar uma empresa fictícia.
Por exigir do universitário uma tomada de decisão em todas as aulas, a simulação, ainda no
grupo de gerentes/supervisores, desenvolveu-se na tomada de decisão a ‘identificação de
problemas, formulação e implementação de soluções’ (0,18). O que reforça as características
do posicionamento do profissional frente às decisões de uma empresa, isto é, as decisões são
direcionadas para profissionais que demandam maior grau de instrução. Embora, Simon
(1965) afirme que os indivíduos decidem por meio de uma racionalidade limitada baseada
apenas nos recursos que possuem no momento atendendo padrões mínimos de satisfação.
Já no maior grupo, que são dos universitários que ocupam cargos de nível operacional, além
da ‘produção e utilização dos dados, das informações e dos conhecimentos adquiridos’ (0,27),
o ‘desenvolvimento do processo decisório das ações do PDCA’ (0,17) e ‘desenvolvimento e
socialização do conhecimento alcançado no ambiente de trabalho’ (0,15) foram citados como
um conhecimento vivenciado na simulação. Esse conhecimento só foi possível, pois toda
etapa [aula] os universitários recebiam um nivelamento acerca da aplicabilidade de conceitos
administrativos num ambiente empresarial.
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Portanto, destaca-se, que os conhecimentos percebidos pelos universitários que atuam em
níveis operacionais, são relacionados diretamente com tarefas rotineiras, porém importantes
para o alcance dos objetivos. Essa percepção é dada devido ao grau de experiência dos
operacionais em atividades profissionais, limitando-os a procedimentos simplificados.
Dessa maneira, no que se refere ao desenvolvimento de conhecimentos, reforçou-se a partir da
indicação de ‘identificação de problemas, formulação e implementação de soluções’ e do
‘desenvolvimento do processo decisório das ações do PDCA’ o que foi apresentado por
Gosenpud and Washbush (1994) na Figura 1, quando retrata que a maior média numa
simulação de jogos de empresas é advinda do elemento tomada de decisões.
Quadro 10. Habilidades desenvolvidas x nível do cargo profissional do universitário

Fonte: Simulação Jogos de empresas – FMU (2012)
Quanto à percepção das habilidades desenvolvidas na tomada de decisão na simulação, os
universitários que atuam em nível Diretor/proprietário indicaram a ‘comunicação de maneira
eficaz’ com (0,50). Certamente, universitários que possuem cargos mais elevados carecem de
uma comunicação eficaz para o desenvolvimento de suas tarefas, mesmo porque, são os
maiores propagadores e analistas de metas/objetivos na obtenção da otimização das
estratégias da empresa. A habilidade de se comunicar eficazmente foi listada pelos autores
(Gramigna, 2002; Mertens, 1996; Levy-Leboyer,1997; Quinn et. al., 2003; Costa, 2005;
Mintzberg, 2010).
A ‘articulação, manipulação de estratégias’ foi uma habilidade indicada pelos três níveis de
cargo profissional dos universitários na tomada de decisão da simulação (0,25; 0,35 e 0,24
respectivamente). Isso demonstra que as estratégias foram trabalhadas conjuntamente, porém
é importante destacar suas limitações de cada nível de acordo com a experiência prática. Tal
habilidade se desenvolveu na simulação de acordo com as tarefas de criação de planejamentos
estratégicos e ações de execução rotativas entre os universitários.
Outra habilidade indicada pelos universitários de nível Diretor/proprietário e
Gerente/Supervisor foi a ‘solução de conflitos’ (0,25 e 0,18). Essa habilidade desenvolvida na
simulação apresenta correlação direta com as atividades dos cargos que a indicou, como por
exemplo, tomada de decisões com um maior grau de responsabilidade e maior demanda de
estratégias. Na simulação, ocorre devido à grande gama de informações e às divergências de
opiniões sobre as estratégias e conseqüentemente sobre as tomadas de decisões.
Logo depois, no grupo de universitários com cargo profissional operacional foram destacadas
as habilidades ‘visualização da empresa e do mercado com visão global’ e ‘relacionamento
interpessoal’ (0,15 cada). As habilidades foram desenvolvidas na simulação, pois os
universitários para decidir as estratégias, nas etapas analisaram relatórios da empresa e médias
de mercado o que possibilitou uma visão sistêmica e uma relação de coesão ou divergência
entre os integrantes.
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Quadro 11. Atitudes desenvolvidas x nível do cargo profissional do universitário

Fonte: Simulação Jogos de empresas – FMU (2012)
Nas indicações das atitudes desenvolvidas na simulação, o ‘desenvolvimento de atitudes
empreendedoras’ (0,75; 0,24 e 0,30) foi indicado pelos três níveis de cargo profissional dos
universitários. Essa indicação reforça ainda mais a viabilidade da simulação de jogos de
empresas no desenvolvimento de competências gerenciais, visto que os universitários foram
induzidos a testarem conceitos, técnicas de gestão e planejamento usando a criatividade e
inovação para se destacar no mercado simulado.
Outra indicação realizada por todos os universitários foi o ‘reconhecimento da necessidade de
mudanças no decorrer das rodadas’ (0,25; 0,41 e 0,25), devido ao pouco tempo para tomar
decisões, ao fato de ter simulado um mercado muito dinâmico, isto é, diversas influências
macro ambientais e pelo fato das empresas atuarem como o regime de capital aberto.
Os universitários de nível Gerente/supervisor e Operacional indicaram como desenvolvimento
de atitudes ‘um maior profissionalismo’ (0,18 e 0,17) no gerenciamento da empresa e na
tomada de decisão. Com isso, entende-se que essa competência gerencial apresenta fatores
que contribuem para a sistematização do gerenciamento ou planejamento de uma empresa,
dando-lhe mais seriedade e responsabilidade na tomada de decisão. Assim, tal indicação
comprova o que Sauaia (2006) afirmou: o jogo ampliar o alcance do ensino superior
tradicional, oferecendo práticas dos conceitos “aprender fazendo” estimulando a tomada de
decisões com responsabilidade mesmo envolvendo razão e emoção.
E por fim, os universitários que atuam no nível Operacional indicaram também como
competência gerencial – atitude, o ‘aprendizado contínuo’ (0,16). Assim, compreende-se que
o universitário vislumbrou a continuidade tanto das disciplinas do Curso de Administração em
uma ordem lógica, como na correlação dos conceitos e teorias num aprendizado experimental
na continuidade de causas e efeitos em cenários simulados.
5. Considerações Finais
5.1. Observação Geral da Dinâmica da Simulação
Em primeiro lugar, após a explanação das regras da simulação, os universitários, de imediato,
buscaram gerenciar a empresa sem ao menos um planejamento prévio ou organização da
gestão. Entretanto, quando se depararam com diversos relatórios [alguns ainda não vistos no
dia-a-dia da vida profissional], ficaram preocupados em ter que assimilar muitas informações
em um curto período de tempo para tomada de decisão.
Dessa maneira, algumas disciplinas chaves foram revisadas, afim de que o universitário
pratique os conceitos na simulação da realidade. Vale ressaltar que, alguns universitários com
níveis de hierárquicos mais elevados tiveram menos dificuldades para elaborar planos e
controles para ação [ver Figura 3 – Tomada de decisões e os níveis administrativos de Kendall
e Kendall, 1991].
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Assim, à medida que se desenrolou a simulação, os universitários assumiram uma postura de
competidor, buscando integrar na simulação conceitos, pensamentos críticos, pesquisas e
experiências profissionais, tudo de maneira lúdica. Com isso, facilitou o entendimento e um
melhoramento do aprendizado através da vivência dos universitários na tomada de decisão.
Com isso, comprova-se o que Tanabe (1977) defende quando se refere à simulação de jogos
de empresas: o oferecimento de maior grau de realismo e conseqüentemente maior
entendimento dos conceitos na prática. Também foi observado na simulação a integração e o
desenvolvimento de um pensamento crítico em na tomada de decisão dos universitários. Além
disso, a expectativa do universitário pelo feedback das suas decisões, prende-o na simulação
possibilitando acrescentar diversas disciplinas do conhecimento, como apresentado que o
processo de tomada de decisão é multidisciplinar pelos autores Barnard (1938), Simon (1947),
Cyert and March (1963) e Mintzberg (1979).
Outros destaques são relacionados aos diferentes níveis do cargo profissional do universitário,
tais como: grau de centralização elevado e maior agilidade na tomada de decisão por parte dos
universitários que possuem mais experiência de mercado, divergências de focos na tomada de
decisão dos universitários de níveis de cargos profissionais diferentes acarretando discussões
e desentendimentos em grupos [relação razão e emoção]. O resultado também mostrou
algumas tentativas de práticas erradas do mercado como, espionagem industrial, evasão fiscal,
práticas de dumping, superfaturamento e cartel. Por isso, o papel do facilitador de maneira
dinâmica é imprescindível para o desenvolvimento de competências gerenciais corretas do
universitário na simulação de uma realidade.
No jogo, o universitário é o grande responsável pelo aprendizado por ser o personagem
central, ou seja, a simulação demanda a demonstração de habilidades e a busca de
conhecimentos específicos, o que gera no participante um aprendizado obtido pela prática
emulada pelo ambiente de simulação, comprovando, as teorias de aprendizagem de Kim
(1993), sobre a aquisição de habilidades para tomar decisão e aquisição de habilidades para
compreensão conceitual por meio de experiências.
5.2. Contribuições do artigo
Como a aprendizagem experimental é baseada em problemas e na exposição de diferentes
cenários mercadológicos, segue algumas contribuições que o estudo apresentou para reflexão
quanto ao desenvolvimento de competências gerenciais por meio de simulações de jogos de
empresas: aplicar simulações de jogos de empresas através de módulos progressivos que
acompanhem a grade curricular do Curso de Administração com base na aprendizagem
experimental de (Kolb, 1984; Kim, 1993), adequar conteúdos e capacitar professores e
facilitadores na integração do aprendizado prático em emular questões reais de mercado,
integrar problemas diários de empresas locais em simulações de jogos de empresas, visando
estimular o aprendizado baseado em problemas e cenários, criar modelos de competências
para aplicação em estágios de simulações de jogos de empresas com universitários e utilizar
simulações de jogos de empresas como nivelador de comportamento gerencial dos
universitários frente às tomadas de decisões.
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