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INTRODUÇÃO 
 

       “Ouço e recordo; 

       Leio e memorizo; 

       Faço e Aprendo.” 

         CONFUCIO 

O mundo está em constante mudança e as pessoas, empresas, os processos e os produtos 

concomitantemente se adequam, de maneira brusca ou não, para melhor satisfazer seus 

interesses (Quinn, 1980). Muitas das soluções de ontem, hoje já não servem mais. Um 

quesito porém para conseguir acompanhar tais mudanças é a informação precisa e em 

tempo hábil, porém poucos os que dela, realmente, conseguem se estruturar a ponto de ter 

condições para isto. Esta é a “Era da Informação”, do conhecimento, mas ainda se restringe 

a uma pequena minoria das empresas e profissionais brasileiros. Será que os novos 

profissionais estão preparados, ou mesmo, adaptados para enfrentar essa nova realidade? 

Estão preparados para tomarem decisões em tempo hábil? 

 

 

O PROFISSIONAL CONTEMPORÂNEO 
 

Milhares de universitários se formam a cada ano, aumentando a concorrência das raras e 

escassas vagas de emprego ofertadas pelo mercado, hoje em grande parte estagnado. Mas 

quais são os fatores presentes nas pessoas que atingem o sucesso nessa concorrência? E a 

resposta é simples. São as pessoas com habilidades inter pessoais, com visão integrada do 

negócio, com alto poder de análise e interpretação das várias situações ocorridas e 

principalmente, aquelas que decidem. 

Segundo Vicente (2001,p.09), os indivíduos são pressionados a tomar decisões importantes 

sem terem sido preparados para tal. No caso dos administradores a situação é ainda pior. 

Muitos tiveram sua formação fundamentada na cópia de livros teóricos de baixa aplicação 

prática e muitas vezes, contextualizada pelo mercado americano. Pensar por si mesmo 

sempre foi acompanhado por um forte desestímulo. A situação é contraditória e 

extremamente penosa. A maioria dos administradores tem medo de tomar decisões, por não 

se sentirem preparados para tal. 

As organizações são elementos complexos e nem sempre a parte representa o todo, ou 

mesmo o todo apenas como conjunto das partes. A perspectiva sistêmica vem sendo 

utilizada no campo científico, principalmente a partir da década de 1950 com a formulação 

da Teoria Geral de Sistemas (TGS) por Bertalanffy (Chiavenato, 1987). A capacidade de 

interpretar as organizações como conjuntos de elementos distintos,  porém relacionados, 

que controlam seu próprio desempenho visando a realização de objetivos situados no meio 

ambiente poderia ser melhor desenvolvido no campo administrativo. Hoje os 

conhecimentos são transmitidos de forma não integrativa, ou seja, cada área funcional da 

empresa é ensinada isoladamente. Outro ponto é que os discentes adquirem os 



conhecimentos de forma passiva, não sendo possível exercitar a processo de tomada de 

decisões. 

 

 

ORIGEM E EVOLUÇÃO DOS JOGOS 
 

Os jogos de empresas surgiram nos Estados Unidos, em 1956, com o jogo Top 

Management Simulation, desenvolvido pela AMA-American Management Association. Os 

primeiros jogos de empresas foram uma adaptação dos jogos existentes na área militar, para 

o ambiente empresarial. Os conhecidos “jogos de guerra”, no entanto, teriam a sua origem 

bem mais remota. Enrico Hsu, apud Serra (1998) reporta os primórdios dos jogos de guerra 

chineses, ou jogos de envolvimento, nos anos 3000 A.C. e que o xadrez, provavelmente, 

teria tido a sua origem num destes jogos. 

O termo Jogos de Empresas tem origem no termo inglês Business Game. A tradução para o 

português como Jogos de Empresas dá uma conotação lúdica para a atividade. Enquanto o 

termo simulação de gestão , que se aproxima da forma francesa Simulation de Gestion, 

explicaria melhor o objetivo desta didática. (Almeida, 1998). 

Os jogos de empresas se constituem de cenários criados a partir de situações bem próximas 

da realidade encontrada nas empresas e tais como nos jogos de guerra, permitem ensaiar 

diversas estratégias, experimentando diversos resultados possíveis, antes de se decidir por 

ações definitivas. 

Com o advento dos computadores os jogos de empresas tiveram um grande impulso, 

quando se permitiu que fossem elaborados modelos de jogos mais complexos, com alto 

nível de precisão e ainda, que os dados fossem processados com maior rapidez, tornando os 

jogos mais dinâmicos e atrativos. 

 

 

DIFERENÇA ENTRE JOGOS DE EMPRESAS E SIMULAÇÃO EMPRESARIAL 
 

O emprego do termo “jogos de empresas” pode causar dúvidas quando de sua utilização, 

tanto para o leigo, quanto para especialistas. Atualmente tem-se observado uma tendência 

de substituir o termo “jogos de empresas” por “simulação empresarial”, tal como utilizado 

pela ABSEL-Association for Business Simulation and Experimental Learning, uma 

associação norte-americana ligada a área de simulação empresarial. 

Uma das razões desta tendência talvez seja o significado que o termo “jogo” possa assumir, 

dado ao seu caráter essencialmente lúdico. 

Gramigna (1994,p.07) traz o conceito de jogo simulado que é uma atividade planejada 

previamente pelo facilitador, na qual os jogadores são convidados a enfrentar desafios que 

reproduzem a realidade de seu dia-a-dia. Todas as decisões são de responsabilidade do 

grupo e as tentativas são estimuladas. A simulação é caracterizada por uma situação em que 

um cenário simulado representa modelos reais, tornando possível a reprodução do 

cotidiano. 

Os jogos de empresas são um modelo específico de simulação, que pode ser definida como 

uma técnica que manipula modelos representativos e simplificados da realidade 

empresarial. Através da simulação empresarial é possível experimentar determinados 

resultados que seriam técnica ou economicamente inviáveis da serem obtidos no ambiente 

real considerado. 



As simulações empresariais utilizam a técnica de cenários que segundo Oliveira (2002) é a 

adequada interação de composições consistentes entre projeções variadas de tendências 

históricas com postulações de eventos específicos no ambiente empresarial. A utilização de 

cenários permite o planejamento e visão de situações futuras, induz ainda que os 

participantes visualizem a empresa como um sistema composto por partes interagentes e 

interdependentes. 

O que caracteriza o processo de tomada de decisão em ambiente de jogos de empresas, é a 

certeza de que os efeitos percebidos pelos participantes, sejam como sucesso ou como 

fracasso, não estariam representando riscos reais com relação ao seu emprego ou cargo, 

como se estas decisões fossem tomadas em empresas reais. 

Por outro lado a seriedade com que os participantes deverão se comportar no processo 

decisório está relacionada diretamente com os objetivos da atividade, com as características 

do ambiente da simulação, com o clima criado para representar a realidade e com a 

expectativa e a motivação para a tarefa. 

 

 

O RECURSO LÚDICO E A LIBERDADE 
 

Existem alguns recursos lúdicos que facilitam a modelagem e a participação dos jogadores . 

São eles: dados, cartas, tabelas, marcadores, dinheiro de brinquedo e planilhas. 

O empreendedor é aquele que arrisca, superando seu medo de errar. Normalmente suas 

ações são calculadas, racionalizadas, medidas e pesadas para que não haja falhas. Mas, 

quando jogam as regras são outras, colocam em funcionamento o hemisfério direito e 

percebem habilidades as quais, muitas vezes desconhecem ter em potencial. 

A forma descontraída e solta de condução das atividades vivenciais favorece atitudes 

empreendedoras, o que vem reforçar o processo de aprendizagem. Barreiras e bloqueios são 

superados e as pessoas tendem a usar o seu potencial pleno. O equilíbrio entre o racional e 

o emocional é estabelecido de forma natural. Quando as pessoas tem espaços e liberdade 

para usar todos os sentidos, as possibilidades de superar limites são maiores. Algumas 

funções pouco usadas vêm a tona.  

 

 

 

 

 

 

FERRAMENTAS PARA O  ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Preparar profissionais para o mercado de trabalho, essa é a principal missão das faculdades 

e universidades, tornando os alunos profissionais éticos e competitivos para o mercado de 

trabalho. 

O problema do despreparo de administradores, principalmente os administradores 

brasileiros, possui um forte reflexo sobre a capacidade competitiva das empresas 

brasileiras. Como o mercado brasileiro ainda é desequilibrado, tendendo mais para a 

demanda do que para a oferta, muitas deficiências empresariais e profissionais não 

aparecem. A empresa brasileira de uma forma geral, possui pouco poder competitivo no 

mercado internacional, especialmente, por causa da fragilidade administrativa. Preparar os 



executivos para a melhor realização de suas tarefas é primordial, especialmente no que se 

refere ao desenvolvimento de estratégias empresariais. 

Diante deste cenário surgiram alguns mecanismos pedagógicos que permitem o preparo 

mais adequado e eficiente dos futuros profissionais. Dos mecanismos de aprendizagem em 

gestão estratégica, dois se destacam como mais apropriados para essa tarefa: os estudos de 

caso e os jogos ou simulações empresariais. Sumariamente, o estudo de caso visa 

dimensionar as situações, estabelecer uma visão gerencial, organizar as ações a serem 

implementadas, estabelecer os parâmetros de controle e avaliar. Os jogos ou simulações de 

empresas, incluem estes objetivos e vão além, estendendo-se a capacitação de executivos 

para o desenvolvimento de estratégias e programas operacionais por meio de testes 

simulados de um plano de ação. (Greenwood, 1967). 

O Jogo de Empresas é uma simulação de ambiente empresarial, onde os participantes atuam 

como agentes decisores de uma empresa, avaliando e analisando cenários hipotéticos de 

negócios e as prováveis conseqüências decorrentes das decisões adotadas. A parte mais 

interessante é que eles visam a se tornar um laboratório para descobrir soluções, esclarecer 

e testar aspectos teóricos e investigar o comportamento individual e grupal em ambientes 

específicos de pressão. 

Digno de nota é que os novos simuladores, desenvolvidos 100% na Web permitem que os 

mesmos possam ser aplicados em cursos presenciais e de ensino a distância (ver 

www.ogg.com.br).  

Uma das características psicológicas mais importantes dos jogos de empresas é a de 

estimular o jogador a inferir quais variáveis importantes presentes no jogo, de que forma e 

por que são importantes. Esta característica estimula paralelamente o espírito crítico, a 

capacidade de análise, de síntese, de aplicação e de extrapolação dos elementos que 

determinam o destino do jogo. Como administrador, a capacidade de identificação das 

variáveis influitivas é um ferramental importantíssimo para criar soluções de negócios. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O mundo está mais instável do que nunca. Em todo o planeta, sociedades democráticas 

enfrentam ameaças sem precedentes à sua segurança e mercados flutuam fora de controle 

(Schwartz, 2003). As empresas derivam frente a essas mudanças guiadas pelas mãos firmes 

de seus administradores. Essas turbulências são causadas em sua maioria pelo efeito causo 

pela  “Era da Informação”.  

As decisões devem ser tomadas na hora certa e no momento oportuno e hoje o mercado não 

permite erros. Sendo assim, o jogo de empresas ou a simulação empresarial contribui para a 

formação destes novos profissionais que precisam, em suas atividade profissionais, realizar 

pesquisas, desenvolver e analisar relatórios, administrar índices e principalmente tomar 

decisões.  

A estratégia didática da simulação nos cursos de administração vem auxiliar, ou melhor, 

complementar o ensino da administração contribuindo com a capacitação pessoal do 

profissional, incorajando-o a correr riscos e a tomar decisões em tempo hábil. 
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