


ealizar jogos educativos ou simular situa-
ções reais é uma maneira de fazer com que
o aluno vivencie situações que vai enfren-
tar no dia-a-dia profissional. O Desafio

Sebrae, por exemplo, é um jogo voltado para estudan-
tes do ensino superior, que são desafiados a resolver
dilemas corporativos, como logística, compra de pro-
dutos, vendas, marketing. A idéia é fazer com que os
estudantes vivenciem situações típicas do universo
empresarial. O jogo é totalmente virtual e tem várias
etapas, com eliminações sucessivas em cada fase. Ofe-
rece prêmios como computadores e uma viagem para
conhecer centros empreendedores na Itália.

Só para se ter uma idéia, este ano, 50 mil estudantes
se inscreveram para participar. De acordo com o profes-
sor da Universidade Bandeirante (Uniban), de São Pau-
lo, Alexandre Uriel, esse tipo de desafio é extremamente
importante para colocar os alunos à frente do mercado
de trabalho, possibilitando uma visão tanto teórica como
prática. "Por meio desses jogos, é possível mostrar e co-
locar na prática cada matéria estudada durante o curso",
explica. Por isso, a escola tem o importante papel de es-
timular a participação dos seus estudantes. Afinal, a ex-
periência conta pontos verdadeiros no aprendizado.

"O aluno, ao sair da faculdade, irá conviver com
uma realidade muito semelhante à praticada nos jogos
simulados, nos quais para sobreviver e prosperar terá

que criar vantagem competitiva (terá que ser me-
lhor que o seu concorrente em algo importante
para o cliente) e saber sustentá-la ao longo do tem-
po. Ao realizar essa tentativa em um ambiente
simulado, poderá errar sem acarretar prejuízos
à sua empresa ou sua carreira e, como diz o di-
tado, é errando que se aprende", afirma o pro-
fessor Raul Ribas, da disciplina planejamento
estratégico, operações e jogos de empresas, da
Faculdade São Luís, também de São Paulo.

No caso do Sebrae, a competição tem
como objetivo repassar os conhecimentos
da área de negócios para todos os partici-
pantes, independentemente do curso de
graduação que estejam fazendo. Os jo-
gadores reúnem-se em grupos e cada
equipe fica responsável por gerenciar
virtualmente uma empresa. As equi-
pes são divididas em chaves, em que
são simuladas situações semelhantes
às que os empresários enfrentam no
dia-a-dia. Durante a realização das
etapas (cinco no total), a competi-

ção se torna cada vez mais difícil e ape-
nas os grupos que conseguirem os melho-

res resultados estarão aptos para prosseguir na disputa.
Em alguns meses de envolvimento, o participante

tem a possibilidade de testar sua capacidade de tomada
de decisões, de trabalhar em equipe, de buscar soluções,
tendo também a oportunidade de enriquecer seu espí-
rito empreendedor.

A Uniban desenvolve atividades extracurriculares
para os alunos interessados em participar de desafios
desse tipo, como orientação de professores para temas
como planejamento estratégico, finanças e marketing.
"Nós fazemos uma pré-seleção dos alunos interessados,
montamos as equipes e mãos à obra. Primeiro fazemos
uma reunião com eles, depois distribuímos responsa-

bilidades entre os grupos, por área de afinidade e, por
último, damos todo suporte e orientação, durante a se-
mana e aos sábados para potencializar a performance
dos alunos", afirma o professor Alexandre Uríel.

Os professores oferecem aulas de planejamento estra-
tégico, dinâmica de grupo, estudos de casos reais e mate-
rial de apoio. De acordo com Uriel, o suporte da vivência
do trabalho nas empresas sempre foi um dos objetivos da
Uniban. "Ela surgiu da necessidade dos alunos de se inte-
grarem com o mercado de trabalho. Existe tanto interesse
da instituição que temos o projeto de incubadoras de em-
presa em desenvolvimento, bem como o projeto de visitas
monitoradas, em que levo meus alunos dos cursos de Ad-
ministração de Empresas e Ciências Contábeis à Bovespa,
à Bolsa de Mercadorias e Futuros e às empresas como
Embraer, GM, Ford, dentre outras", afirma o professor.

Já a Faculdade São Luís oferece uma disciplina de
40 horas no último semestre dos cursos de Administra-
ção de Empresas denominada jogos de empresas, que
visa oferecer aos alunos a possibilidade de simular um
ambiente real de negócios utilizando os principais con-
ceitos desenvolvidos ao longo do curso de Administra-
ção. Durante o curso dessa disciplina, os alunos formam
grupos de trabalho que simulam uma organização em-
presarial, com cada componente do grupo ocupando a
gerência de uma determinada área funcional da empre-
sa (Marketing, Produção, Administração Geral, Admi-
nistração de Recursos Humanos), sendo um presidente
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eleito interinamente. A cada rodada do jogo, os grupos
são estimulados a reformular essas posições, de manei-
ra a dar oportunidade a todos "experimentarem" a de-
cisão das diferentes áreas da empresa.

Ao longo do curso, são realizadas simulações de oito
trimestres, correspondendo a dois exercícios fiscais da
empresa. A cada rodada, o desempenho da empresa com-
parado com o das demais é refletido na sua condição de
lucratividade, participação de mercado e valorização de
suas ações no mercado. Além destes, outros indicadores
de performance são fornecidos de maneira a se manter o
sigilo de cada empresa, permitindo que os grupos
reformulem suas estratégias para o próximo período sem
que cada grupo saiba a estratégia que o outro irá adotar.

A decisão de cada período envolve a definição de
uma política de preços e prazo de pagamento, níveis de
produção e estoque, política de RH (motivação, qua-
dro de pessoal, treinamento), venda e compra de equi-
pamentos e outras decisões dramáticas, tais como, soli-
citar concordata ou ter que administrar uma greve por
insatisfação dos funcionários.

Os resultados são reportados para uma "simbólica"
assembléia de acionistas com as devidas justificativas
pelo sucesso ou fracasso da empresa.

A São Luís disponibiliza aos alunos todos os recur-

Uriel, da Uniban: alunos em contato com o mercado
de trabalho

sos de informática necessários para realização das si-
mulações empresariais. Além do software simulador
SIND 3.1, da Bernard Sistemas, é oferecido um con-
junto de planilhas eletrônicas para utilização de simu-
lação em laboratório de maneira que o aluno possa rea-
lizar as análises causa e efeito, antes de formular sua
estratégia para o período. "O professor possui um pa-
pel de facilitador ao longo do curso, explicando as re-
gras do jogo, criando cenários, esclarecendo os alunos,
sem jamais interferir nas suas decisões. Dessa forma, os
alunos se sentem realmente motivados a decidirem por
conta própria e colherem os resultados de sua
performance (as notas são dadas proporcionalmente ao
desempenho da empresa)" explica o Raul Ribas.

A iniciativa, segundo ele, surgiu da disposição da Fa-
culdade São Luís de criar, nos alunos, uma visão empreen-
dedora e pragmática da aplicação das práticas de ensino
desenvolvidas no currículo da faculdade, de maneira a for-
mar gestores de negócios preparados para enfrentar a rea-
lidade empresarial. "Esse tipo de iniciativa é fundamental
para o aluno, uma vez que permite que ele adquira uma
visão integrada e sistêmica de uma organização real,
que não é oferecida em nenhuma outra disciplina do
curso de Administração. Além disso, a possibilidade de
compactação do tempo nas decisões simuladas permite
uma visão dinâmica do processo de administração, tal
como ocorre na realidade empresarial", conclui Ribas.

EMPREENDEDORISMO

Em setembro do ano passado, o Centro Universitá-
rio Senac lançou o Conexões Senac de Empreende-
dorismo e Inovação, uma atividade extracurricular que
tem como objetivo estimular o "espírito empreende-
dor" em seus alunos de graduação. O Senac premia o
melhor projeto com viagem à Inglaterra.

O projeto Conexões surgiu de uma pesquisa realizada
pela instituição, na qual 70% dos alunos se interessaram
em participar de programas extracurriculares de
empreendedorismo. "A primeira idéia foi a de incluir essa
disciplina nos cursos. Fomos atrás de experiências nacio-
nais e internacionais e descobrimos que, como disciplina,
não se garante a experiência que o aluno necessita, pois
geralmente vão para o caminho mais técnico. Isso soma-
do ao fato de ser obrigatório, o aluno precisa estar presen-
te na aula, precisa passar de ano etc.", explica Juliano Seabra,
coordenador do Núcleo de Empreendedorismo do Senac.
Para o concurso foram oferecidas 150 vagas a alunos de
qualquer curso de graduação do Senac, que formaram gru-
pos multidisciplinares de três a cinco pessoas. Durante dois
meses, os grupos elaboraram seus projetos, utilizando ca-
racterísticas que aprenderam durante workshops sobre li-
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Seabra, do Senac: criação de disciplina para
incentivar empreendedorismo

derança criativa, valores huma-
nos, pesquisa de mercado, inicia-
tivas sociais, entre outros.

"Os trabalhos são avaliados
segundo os critérios de inova-
ção, aplicabilidade, criatividade
e poder de síntese. Além disso,
os grupos passaram por uma
banca técnica e outra oral, além
de realizarem uma exposição
no campus universitário Senac,
no bairro de Santo Amaro, em
São Paulo. Para ele, o projeto
despertou no aluno a vontade
empreendedora, além de ter
aproximado a instituição do
mercado, já que os estudan-
tes participam de diversos
workshops realizados por pro-
fissionais que estão atuando no mercado.

Este ano a Faculdade Santa Marcelina (Fasm) está
organizando sua primeira simulação da Organização
das Nações Unidas (ONU), que acontecerá nos dias 23
e 24 de setembro, em que alunos de cursos de Relações
Internacionais - não apenas da faculdade, mas todos
aqueles que se inscreverem — poderão vivenciar na prá-
tica o ambiente diplomático. "Exercícios como esse tor-
nam possível que os estudantes coloquem, em prática,
conceitos trabalhados em sala de aula, desenvolvendo
habilidades que serão fundamentais no seu futuro pro-
fissional, tais como capacidade de pesquisa, análise de
conjuntura e formulação de cenários prospectivos, pre-
paro da argumentação e de apresentação pública, orga-
nização e trabalho em equipe, técnicas de negociação,
comportamento ético e assertivo em situações de
estresse e gerenciamento de resultados", afirma Thiago
Rodrigues, coordenador do curso de Relações Interna-
cionais da faculdade.

O tema a ser discutido na simulação deste Primeiro
Comitê da Assembléia Geral da ONU será: "O risco da
proliferação nuclear no Oriente Médio", com destaque
para a questão do programa nuclear iraniano. Os par-
ticipantes receberão treinamentos e orientações sobre
como proceder na simulação. Como resultado dos de-
bates, será redigida uma resolução, assim como acon-
tece na própria Organização das Nações Unidas.

Segundo Rodrigues, desde 2004 os estudantes vêm
manifestando interesse crescente na prática de simula-
ções da ONU. "A coordenação do curso, acreditando na
importância desses exercícios, criou um grupo de estu-
dos junto ao Laboratório de Análise Internacional (LAI),
mantido pelo curso. O objetivo do grupo de estudos era

dar assistência aos estudantes
que buscassem se preparar para
participar dos eventos já exis-
tentes como o America's Model
United Nations (Amun), da
Universidade de Brasília (UnB),
e o Modelo das Nações Unidas
(Monu), realizado em São Pau-
lo. Assim, foi possível formar a
primeira delegação da Fasm
para participar de eventos des-
sa natureza, em dezembro de
2004", explica.

No ano seguinte, como ati-
vidade complementar à Sema-
na de Relações Internacionais,
o curso organizou o exercício
"A crise do Iraque". Nele, estu-
dantes selecionados três meses

antes, representaram setores político-religiosos do país,
a partir de papéis que lhes foram atribuídos pela orga-
nização do evento. O sucesso da iniciativa resultou em
uma nova participação no Monu, em dezembro de
2005, com uma delegação que contou com 15 estudan-
tes. O impulso gerou a criação, em março de 2006, do
Grupo de Estudos para Simulações (Geps): uma inici-
ativa dos estudantes com apoio da faculdade. "É im-
portante salientar que a coordenação preza pela
autogestão e organização de seus estudantes e, por isso,
incentiva que eles se movimentem com independência
(contando sempre com o acompanhamento da Coor-
denação)", afirma o coordenador do curso.

Thiago Rodrigues diz também que modelos de si-
mulação das Nações Unidas acontecem em todo o mun-
do. Eles tiveram início em 1953, com uma simulação
implementada pela Universidade Harvard. O objetivo
em geral é expor os estudantes ao ambiente diplomático
encontrado nos foros multilaterais criados para a reso-
lução de questões internacionais, possibilitando a eles
treinar a oratória, desenvolver estratégias, solucionar con-
flitos e aprender as regras de procedimento da ONU.

"Calcula-se que existam mais de 400 simulações no
mundo, com a participação aproximada de 200 mil es-
tudantes. No Brasil, a primeira simulação aconteceu em
1998, organizada pela Universidade de Brasília. É uma
prática importante, reconhecida mundialmente e ne-
cessária para complementação acadêmica dos estudan-
tes, em especial, das áreas do Direito e Relações Inter-
nacionais. Durante a Conferência, os participantes as-
sumem os papéis de representantes oficiais dos Esta-
dos e negociam questões atuais da agenda internacio-
nal, como verdadeiros diplomatas", explica. •
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