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Resumo

As constantes alterações na conjuntura das organizações exige um maior preparo no desenvolvimento de estratégias que as tornem
realmente competitivas no mercado. Numa tentativa de ampliar as possibilidades estratégicas de atuação das organizações, é que os
jogos de empresas vêm ganhando espaço, como um simulador da realidade, minimizando os riscos e os ônus em uma negociação. Este
artigo aborda a trajetória histórica dos jogos de empresas e suas implicações no processo de qualificação profissional, proporcionando
um cenário virtual, baseadas em regras de negócios, que exige o planejamento das equipes e a tomada de decisões, análise das decisões
e o feedback de um facilitador, maximizando assim a percepção de todos os integrantes do processo em relação a todos os aspectos
necessários ao desenvolvimento da equipe, aumentando assim, o seu grau de autoconhecimento e assertividade.

Palavras-chave: Jogos de empresas. Qualificação profissional.

Abstract

The constant changes in the environment requires a greater preparedness organizations in developing strategies that make them truly
competitive in the marketplace. In an attempt to expand the possibilities of strategic organizations’ performance, is that the games
companies are gaining place as a reality´s simulation, minimizing the risks and burdens in a negotiation. This article discusses the
historical trajectory of business games and their implications for the professional qualification, since it provides a virtual, based on
business rules, which requires planning teams and decision-making and analysis of feedback from a facilitator, thereby maximizing the
perception of all members of the process in relation to all aspects necessary to develop the team, thus increasing their level of
self-awareness and assertiveness.

Keywords: Business games. Professional qualification.

Introdução

O desenvolvimento profissional tem sido um fator preponderante para o ingresso e permanência da sociedade no mercado de trabalho,
seja este devido a alta concorrência entre funcionários, empresas, industriais ou até mesmo entre profissionais liberais. A crescente
demanda de consumo faz com que a sociedade passe a transmitir e praticar novas formas de ensino/aprendizado sejam eles presenciais,
semipresencial ou de educação à distância. Neste viés, os jogos de empresas entraram de uma maneira peculiar, por intermédio de
simulações reais ou geradas sob demanda para determinada atividade de mercado.
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Os jogos de empresas, ou jogos corporativos, geram simulações de instituições empresarias com a finalidade de auxiliar os jogadores
(funcionários) a compreender a empresa de forma estratégica, pontuando positivamente ou negativamente, sempre que qualquer
decisão tomada interfira no andamento dos negócios e contratos posteriores de sua companhia.

Desta maneira, a percepção do indivíduo é reforçada e o jogador passa a assimilar e integrar a experiência de forma mais ágil
ocasionando um aprendizado de forma breve e maior índice de segurança em seu local de trabalho como afirma Carara (2009). A
simulação também pode ser vista como técnica experiencial, pois possibilita aos jogadores adquirir uma experiência vivencial criada
em função de determinada atividade. Cabe recordar-se que uma atividade simulada ou experiencial não é necessariamente um fato real,
e sim uma imitação ou cópia parcial da realidade tratada de forma dinâmica que possibilita a interação entre pessoas e acesso ao
conhecimento de forma prática.

No decorrer deste artigo, será notória a compreensão de alguns fatores importantes relacionados ao uso do jogo corporativo em
empresas, tais como: aquisição de novos conhecimentos em determinada atividade ou na equipe ou, em cargo específico a ser treinado
no contexto do segmento empresarial; vivências já existentes nos jogadores e que sofrem estimulações e passam a integrá-las a partir
do contato com as simulações geradas; desenvolvimento de competências técnicas ou mentais voltadas a resolução de problemas;
ampliação da competência comportamental quando ligado a trabalho em equipe; desenvolvimento de líder e/ou da autoconfiança,
resultando em processos de tomada de decisão e negociação.

Referencial Teórico

Os jogos acompanham a civilização humana desde a pré-história. Conforme Lopes e Souza (2004) foi encontrado em escavações da
antiga "Suméria de UR"- Mesopotâmia, um jogo de tabuleiro denominado "Jogo Real de UR".

De acordo com Lacruz (2004) há uma divergência entre os locais de origem dos jogos de empresa, os quais sofreram influências dos
jogos de simulações de guerras. Especialmente, a simulação Wei-hai há cerca de 3.000 A.C na China antiga, o jogo Chaturanga na
Índia, e outros jogos desenvolvidos pelo Exército Prussiano no século XIX.

Os jogos apresentaram, desde então, diversas características que atingiam diferentes objetivos, dentre eles, o caráter lúdico,
competitivo ou empresarial. Neste artigo, será oferecido um enfoque nos jogos de empresas como elementos fundamentais no
desenvolvimento de equipes, e a sua importância como catalisadores do autoconhecimento do grupo, em função de atender com maior
propriedade, suas perspectivas.

Os jogos de empresas ou jogos de negócios referem-se à tradução do termo inglês "business games”, que apresenta duas definições
complementares, detalhadas ao longo do texto.

De acordo com a Business Games Conference (realizada em Tulane University em 1961), os jogos são a simulação de um sistema de
negócios onde os jogadores devem gerenciar suas atividades, ocupando funções de liderança, de modo que obtêm resultados
satisfatórios ou negativos para a empresa, os quais são mensurados pelo próprio sistema, excluindo argumentações dos participantes.

Em consonância com as revisões teóricas de Adlinger (1958), Carson (1967), Naylor (1971), Tanabe (1977), Rocha (1997) e Santos
(2003), jogos de empresas podem ser conceituados como uma técnica educacional, dinâmica, desenvolvida para proporcionar aos
jogadores uma experiência de aprendizado marcante e lúdica, como uma ponte entre a academia, a história de vida e o ambiente
empresarial, a partir de representação da realidade, por meio de abstrações matemáticas, utilização de técnicas de simulação e pela
vivência com os participantes dos jogos, sendo, portanto, interativo e desafiador.

Os jogos de empresas modernos como o "Monopologs”, datam de 1955, produzidos pela Rand Corporation Monopolies. “Tratava-se
de um jogo de logística usado no treinamento de soldados e fazia uma simulação para o gerenciamento de estoques da Força Aérea
Americana" (LOPES & SOUZA, 2004 pg 03).

Em 1956, surgiu o primeiro jogo de empresas visivelmente conhecido e utilizado por Instituições de Ensino Superior (IES), o Top
Management Decision Simulation, criado pela American Management Association, cujo foco era oferecer aos executivos um
instrumento de treinamento com características similares aos jogos militares (MEIER, NEWELL & PAZER, 1969 E KEYS &
WOLFE, 1990 apud LACRUZ, 2006).

Tanabe (1977) acredita que o treinamento oferecido aos militares deve corresponder ao treinamento destinado aos empresários e
executivos, pois os jogos como simulações não provocam perdas financeiras e possuem alto nível de precisão. Lacruz (2006) enfatiza
que os jogos auxiliam na formação de competências e proporcionam condições facilitadoras para a aprendizagem dos participantes,
uma vez que envolve questões referentes aos estímulos endógenos e exógenos ao jogo e às suas regras.
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Ofieri (2002) destaca que os jogos apresentam como benefícios a Motivação e a Flexibilidade, a Integração e a Retenção da
informação.

A Motivação e a Flexibilidade: um dos principais motivos de evasão de cursos/treinamentos é combatida com a criatividade dos jogos
de negócios e o aumento do compromisso com a aprendizagem;

Integração: os jogos podem ser realizados entre grupos, via internet e com participantes de diversos países;

Retenção da informação: torna-se um referencial na memória do jogador para reproduzir ou adaptar o que aprendeu em situações reais.

A partir deste momento empresas de consultoria e educacionais passaram a desenvolver jogos a fim de auxiliar a percepção de seus
funcionários, como o Greene and Andlinger´s Business Management Ga desenvolvido pela firma de consultoria McKinsey &
Company, em 1957, e o Top Management Decision Game, desenvolvido pela Schreiber, como o primeiro a ser utilizado em sala de
aula universitária para a turma de Polícia da University of Washington (Watson 198i apud Nulsen, 1996).

Na década de 70, Com o desenvolvimento tecnológico da microinformática (hardwares e softwares), os jogos passaram aos
microcomputadores e tornaram-se acessíveis, precisos, operacionais, estimulantes e próximos a realidade. Tudo isto associado às
técnicas pedagógicas, promoveu os jogos corporativos como instrumento de treinamento e desenvolvimento gerencial.

No Brasil, conforme Goldschmidt (1977) a utilização dos jogos de empresa em IES como suporte ao ensino, teve inicio na década de
70 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em paralelo com a Fundação Getúlio Vargas em 1962, como aponta Lopes e Souza
(2004). A tecnologia do computador, aliada ao apelo da simulação interage em direção ao campo afetivo, levando ao aumento do
desempenho cognitivo e ao aumento da satisfação em participar, tornando-se eficaz no apoio aos estudos de caso em gestão,
marketing, produção e finanças, aproximando realidades (BERALDO, 1994; LOPES & SOUZA, 2004).

Os jogos de empresa possuem uma montagem de cenário para o qual os participantes recebem desafios semelhantes à dinâmica
empresarial, a definição de regras que validam o jogo, o tempo de duração para atingir a meta e a forma de avaliação do desempenho
da equipe.

Gramigna (1993 apud Lacruz, 2004) afirma que nos jogos de empresas os participantes devem possuir papéis claros e estruturados, a
fim de possibilitar o entendimento de cada um deles acerca das instruções do animador e suas responsabilidades, adotando
comportamentos que cabem ao seu personagem. As regras definidas pelo animador precisam ser claras o suficiente para que não
ocorram dúvidas inconsistentes.

Riscarroli e Rodrigues (2001) evidenciam que os jogos de empresas devem apresentar características pedagógicas, oportunizando: a
descoberta de conceitos, por meio de variáveis influitivas e condições de competição que permitam a solução de problemas; a
descoberta de variáveis importantes em cenários distintos a fim de estimular os participantes a questionarem, desenvolver capacidade
de análise, síntese e aplicação de elementos determinantes no momento certo e desenvolvimento de capacidades gerenciais individuais.

Para isto, os elementos fundamentais para os jogos de empresas devem estar afinados em um único objetivo, assim, vale detalhar os
elementos que compõem os jogos conforme Rocha (1997):

MANUAL: material no qual existem todas as regras do jogo, seus objetivos o posicionamento e as definições de animador, as formas
de comunicação entre os elementos ativos e participantes do jogo.

ANIMADOR: é o elemento responsável pela comunicação direta entre os jogadores e o módulo de processamento. Coordena as
equipes de jogadores e orienta as discussões, análises e avaliações das possíveis jogadas. É responsável pela avaliação dos
participantes, a atenta observação da eficiência do instrumento utilizado e principalmente das competências desenvolvidas pelos
jogadores ao longo do jogo.

PROCESSAMENTO: trata-se do computador no qual se executa os cálculos e armazena-se dados de todos os elementos envolvidos,
sendo capaz de processá-los e indicar os resultados.

JOGADORES OU EMPRESA: grupo de pessoas que analisam o ambiente definido pelo jogo e pesquisam estratégias mais
adequadas para vencer os competidores, através de conhecimentos, habilidades e atitudes.

É possível destacar sete elementos operacionais que em jogos de empresas, os quais se inter-relacionam e estão descritos abaixo:

1. Cenário simulado- trata-se da contextualização do jogo para os participantes, esclarecendo possíveis dúvidas acerca do
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cenário desenvolvido.

2. Regras- é apresentado ao grupo regras e possibilidades acerca do jogo, demonstrando seu sistema e seu ciclo.

3. Planejamento de equipes e suas decisões- neste momento desenvolve-se o planejamento estratégico das equipes. Cada
grupo reúne-se a fim de tomarem decisões concernentes ao destino da empresa, baseadas em conhecimentos técnicos,
relatórios elaborados pelo próprio jogo, assim como as experiências dos jogadores.

4. Decisões- trata-se do momento em que os jogadores revelam ao animador as decisões tomadas.

5. Análise das decisões- de acordo com a habilidade do animador para cálculos, ou através do próprio computador, as
decisões tornam-se modelagens que reproduzem a realidade das empresas dirigidas pelas equipes, de modo que produza um
relatório acerca do mercado a fim de oferecer um parâmetro para as novas tomadas de decisões.

6. De acordo com a evolução das equipes em consonância com as regras estabelecidas no início do jogo, define-se a equipe
vencedora.

7. Feedback- é possível esclarecer as atitudes de cada equipe ao longo do jogo, compreender se o propósito dos jogos de
empresas foram atingidos e significativos para cada equipe.

O foco na aprendizagem voltado para o desenvolvimento educacional e profissional, reflete na comprovada eficácia dos jogos de
empresas que permitem aos participantes a visualização dinâmica da complexidade organizacional e do trabalho em aspectos
intelectuais avançados a partir dos quais é possível vislumbrar o modo de expressão, avaliação e reflexão de todos os elementos
vivenciados.

Conforme Kolasa (1978 apud Souza, 2004) a qualificação profissional ocorre a partir da aprendizagem, entendida neste artigo como
modificação do comportamento resultante de alguma experiência, e envolve, de acordo com Hoover (1974 apud Souza, 2004) aspectos
como cognição, sentimento e comportamento (autonomia e autodireção), ampliando-se para um ciclo, no qual a experiência concreta
advém da observação e reflexão – Avaliar, formar conceitos - Projetar, e, por fim, testar conceitos - Atuar. Esta ação pode a ocorrer
após a utilização de jogos de empresa de modo muito mais claro, dinâmico, flexível e sustentável.

Metodologia

Para realização do estudo, optou-se pela pesquisa qualitativa e bibliográfica, fundamentada na literatura específica, publicações
eletrônicas de referência, jornais, revistas especializadas e demais documentos consultados para a produção do texto. Para tanto, foi
realizado um levantamento bibliográfico em fontes primárias, secundárias, bem como bibliotecas virtuais e sites organizacionais,
institucionais e governamentais. Em seguida, recorreu-se a interpretação dos dados e informações com ênfase sobre a abordagem
qualitativa, nos níveis exploratório, descritivo e crítico, além da perspectiva da análise de conteúdo.

Considerações finais

As discussões acerca dos jogos de empresa permitem compreender a importância de sua aplicação como um instrumento/ferramenta
altamente eficaz no desenvolvimento de equipes que lidam com o desafio de serem estratégicas a fim de manter o nível de
competitividade e agressividade exigidas pelo mercado. É necessário ressaltar que as organizações que se tornam capazes de
desenvolver este tipo de capital intelectual, tornam-se mais flexíveis e adaptáveis às constantes mudanças, obtendo maior retorno em
seus investimentos, e maior grau de satisfação da equipe com o alcance das metas estipuladas. Destaca-se ainda sobre a dificuldade de
encontrar literatura específica no Brasil sobre o processo de qualificação profissional a partir de jogos de empresa, considerando que a
área encontra-se em fase exploratória no país, desenvolvendo, atualmente, jogos e literatura própria.
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