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Inicialmente formatado para utilização em programas de treinamento com tamanho de 
população de até 40 participantes, recentemente a metodologia jogo de empresas vem 
crescendo como alternativa em reuniões e encontros com populações maiores, de 100 a 300 
envolvidos. 
 
Os jogos de empresas se posicionam essencialmente para responder a múltiplas demandas de 
uma convenção. Assegurar motivação e comprometimento nas várias etapas e momentos do 
evento; possibilitar exercício de uma gestão integrada focada em resultados globais; 
experimentar e refletir sobre processos decisórios interligados e consequências sobre 
indicadores de gestão; extrair lições de posicionamento em cenários de mercado repleto de 
complexidade e incertezas.  
 
Criando oportunidades  
 
O momento da empresa e os propósitos específicos de uma convenção ou encontro gerencial 
bem como o tamanho da população definem o formato mais ajustado para um jogo de 
empresas. O formato está vinculado com a missão principal do evento. Nos últimos anos a 
evolução tecnológica permitiu ampliar a plasticidade dos formatos e as dimensões de 
customização.  
 
Balancear momentos conceituais expositivos com momentos experimentais retratados nas 
“jogadas” permite ganhos de aprendizagem e renovação do clima de envolvimento das equipes 
participantes. Nos períodos das “jogadas” vivencia-se com bastante realismo desafios 
gerenciais atuais. Nos módulos conceituais entre jogadas, ocorre uma reflexão crítica sobre as 
ações das empresas simuladas. 
 
A interação entre o posicionamento dos “players” ou das equipes forma um cenário envolvente 
e de grande expectativa pelos resultados e pela próxima “jogada”. O comportamento do 
mercado é retratado não só através de um software, mas principalmente em função dos 
cruzamentos e interrelações das decisões das equipes. Este fato traz um grau de 
imprevisibilidade, que torna interessante a necessidade de prever e procurar antever o 
posicionamento dos “players” diretos e indiretos.  
 
Na construção de cenários do ambiente econômico e das condições de mercado para a jogada 
seguinte, a metodologia contempla a inclusão de um jornal, com notícias de economia, política, 
negócios, comportamento, saúde, etc. Este material variado eventualmente pode sinalizar 
tendências relevantes quanto simplesmente ocupar o tempo dos gestores com detalhes 
irrelevantes.  
 
No terreno das incertezas de mercado, a interpretação com filtro crítico é um componente a 
ser explorado e cada vez mais necessário para o posicionamento gerencial em ambientes de 
complexidade e mudanças permanentes. E junto com a leitura crítica, as equipes se deparam 
com a necessidade de construir consenso em situações onde a pressão do tempo é um 
condicionante decisivo. 
 
Metodologia envolvente  
 
Mas se o processo é envolvente, um dos pontos chaves sob o prisma pedagógico é a conversão 
para um resgate conceitual alinhado com a missão do evento. A síntese conceitual é crítica 
para reforço do significado de “estar junto” naquele momento e a importância de alinhar 
posicionamento para responder a desafios futuros.  
 
A assimilação e adaptação das mensagens a realidade de cada envolvido é um processo que 
inicia com a situação vivenciada e se desenvolve com analogia aos problemas reais. Algumas 
empresas têm optado por trabalhar com categorias de produtos com atributos semelhantes, 
permitindo desta forma proximidade e abstração conceitual em simultâneo. 



As vantagens apontadas para este caminho é concentrar o foco na gestão global dos 
processos, sem derrapagens na ampla lista de detalhes técnicos que muitas vezes tornam 
nublado o foco estratégico e aquilo que realmente constrói as diferenças.  
 
A escassez e a preciosidade do tempo em convenções têm contribuido para formatos cada vez 
mais sintéticos, onde se equilibra um número menor de “jogadas” com densidade de conteúdo 
e resgate conceitual.  
 
Empresas de serviços, industriais, financeiras, respeitando suas peculiaridades, têm renovado 
a incorporação da metodologia do jogo de empresas a distintos públicos e grupos de interesse. 
A adesão desta ampla gama de empresas não é fato novo. O aspecto inovador é a moldagem 
de novos formatos para grupos maiores, antes impossibilitados de participação em simultâneo.  
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