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Ensinar gestão de projetos nunca foi tarefa fácil porque os temas envolvidos são ao mesmo tempo abrangen-

tes e complexos, Além disso, levar os participantes de um treinamento a praticarem gestão de projetos em sala de

aula requer que se tenha algum mecanismo que simule as situações típicas de um projeto. Este artigo trata sobre

o uso de jogos de empresas para ensinar gestão de projetos. Inicialmente serão apresentados os fundamentos sobre
jogos de empresas e sobre competências em gestão de projetos, sendo apresentado, a seguir, um estudo de caso sobre

a aplicação dessa abordagem em um curso de pós-graduação. O estudo teve como principal objetivo compreender

como o uso dessa abordagem pode contribuir para a efetiva aprendizagem de gestão de projetos de uma maneira

vivencial. O principal resultado obtido foi uma visão estabelecida sobre como executar jogos de empresas de manei-
ra alinhada às proposições da andragogia, que é a disciplina que trata do ensino de adultos. Ao final do artigo, são

apresentadas as análises sobre os resultados do estudo de caso e uma reflexão sobre como essa abordagem pode ser

usada para o processo de ensino-aprendizagem de gestão de projetos.

Introdução
É crescente o uso das boas práticas de gestão de proje-

tos nos mais diversos tipos, segmentos e portes de insti-
tuições. Por decorrência, é também crescente a demanda
por capacitação em gestão de projetos, o que faz com que
muitos profissionais busquem em cursos de curta duração
ou de pós-graduação o aprendizado dessas boas práticas.

Tem sido um grande desafio garantir que os alunos
aprendam gestão de projetos de maneira participativa e
vivencial tanto para as competências e habilidades técnicas

(hard skill) quanto para as gerenciais e comportamentais
(soft skill). Jogos de empresas é uma técnica a ser adotada
como resposta a essa necessidade.

Os jogos de empresas foram usados pela primeira vez
na década de 1950 nos Estados Unidos para o treinamento
de executivos e posteriormente na Alemanha e Inglaterra
(LACRUZ, 2004). No Brasil, a abordagem passou a ser
adotada a partir de 1980 e atualmente há no mercado urna
quantidade e variedade razoável de jogos adaptados à reali-
dade e cultura empresarial brasileira (GRAMIGNA, 2008).
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Assim, duas questões surgem
quando se avalia o uso dessa aborda-
gem para o ensino-aprendizagem de
gestão de projetos:
a. Como aplicá-la? Ou seja, quais são

os passos necessários para preparar
e executar um jogo de empresa para
gestão de projetos?

b. Por que usar essa abordagem? Ou,
quais são as vantagens de adotá-la,
mas também quais são suas limita-
ções e riscos?

Este artigo apresenta um estu-
do de caso sobre o uso de jogos de
empresas como um caminho possível
e complementar para a aprendizagem
de gestão de projetos. O objetivo prin-
cipal é compreender como o uso des-
se tipo de abordagem pode contribuir
para a efetiva aprendizagem da teoria
e prática de gestão de projetos.

Para o estudo foi utilizada uma
ferramenta chamada TOPSIM -
Project Management, uma aplicação
de software desenvolvida pela Tata
Interactive Systems, da Alemanha,
e que tem como princípio a frase
"Learning Business by Doing Business"
(TATA, 2007).

O estudo de caso foi realizado
num curso de pós-graduação de uma
faculdade de São Paulo e serviu de
base para observação, tendo como
produto os resultados obtidos e as
análises realizadas.

Segundo Sauaia (2006), o uso
desse tipo de abordagem para o
ensino-aprendizagem de negócios
tem como justificativas:

• propiciar aos alunos a simulação

de um problema de negócio, dentro
de um ambiente controlado e sem
riscos desnecessários e

• propiciar aos alunos a experiência de
trabalhar em time e tomar decisões,
consolidando suas competências e
habilidades de liderança, organiza-
ção, negociação, motivação, entre
outras.
Neste sentido, ainda que o artigo

explore apenas o ensino-aprendiza-
gem de gestão de projetos, as afirma-
ções de Sauaia permanecem válidas

e completamente aplicáveis, o que
justificou nosso interesse pelo tema.

Vários outros autores citam suas
experiências de sucesso no uso de
jogos de empresas para o ensino-
aprendizagem dos mais variados
tipos de negócio como, por exemplo,
nas áreas de engenharia de produção
(PINHO, 2005), de suprimentos
(CUNHA, 2004) ou de marketing
(HEMZO, 2006).

A seguir, apresentaremos os
fundamentos sobre jogos de empre-
sas e sobre competências em gestão
de projetos. Depois, será apresentada
a metodologia de pesquisa do estudo
de caso e, por fim, o estudo de caso e
respectivos resultados e análises.

Uma visão sobre
jogos de empresas

Antes de conceituar o que são jo-
gos de empresas, fundamentaremos
um termo não tão novo no meio aca-
dêmico, mas ainda pouco conhecido
no mercado: a andragogia.

Como já afirmamos previamente
na introdução, ensinar adultos não é
uma tarefa fácil por causa de alguns
motivos, segundo Knowles (2009):

• Diferentemente das crianças, os
adultos, quando aprendem algo,
comumente questionam sobre a
real necessidade de se aprender (o
porquê, o quê, o como).

• Os adultos possuem mais autono-
mia em suas decisões (portanto,
decidem o que querem aprender) e
são normalmente autodirecionados
(ou seja, sabem aonde pretendem
chegar).

• Por possuírem experiências ante-
riores, os adultos naturalmente
possuem mais recursos de apren-
dizado e modelos mentais mais
estabelecidos.

• É necessário que haja uma pronti-
dão do aprendiz adulto para que ele
efetivamente aprenda.

• Um adulto normalmente se pre-
ocupa prioritariamente com um
problema a ser resolvido, sendo que

o conteúdo didático é uma preocu-
pação secundária em seu processo
de aprendizado.

• Sua necessidade de conhecimento
se refere aos valores intrínsecos e à
recompensa pessoal que ele pode
obter a partir desse conhecimento,
não sendo o foco de sua atuação
apenas a aprovação em provas ou
avaliações.
Considerando essas motivações,

a andragogia se constitui como uma
técnica de aprendizagem para adultos
e tem como objetivo propiciar um
ambiente participativo, onde ele
aprende através de vivências, usando
de maneira significativa suas expe-
riências anteriores e posicionando-o
come o principal responsável por seu
aprendizado (KNOWLES, 2009).

Segundo Gramigna (2008), as
"vivências são como os momentos
vividos pelo grupo em atividades
simuladas, semelhantes à sua realida-
de, que permitem ampla participação
e forte comprometimento com o aqui
e o agora". Uma vivência pode tomar
a forma de um jogo.

Algumas características nos
ajudam a definir o que é um jogo
(GRAMIGNA, 2008):

• São vivências planejcdas e tem
como referência situações reais.

• Pressupõe que há participação ativa
dos participantes.

• Pode gerar emoções durante sua
execução, desde as mais genuínas às
mais comuns.

• Estimula o contato entre os partici-
pantes.

• Aciona as funções dos dois hemisfé-
rios do cérebro, ou seja, estimula as
capacidades de análise, de organiza-
ção, de sentimento, de experimen-
tação.

• Cera tensão entre os membros de
um grupo e entre os grupos.

• Tem regras que estabelecem o cená-
rio simulado.

• Envolve competição entre os grupos.
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Assim, um jogo de empresas "
pode ser definido como "simplifi-
cadas abstrações matemáticas de
situações relacionadas com a área
empresarial, podendo ser definido
como um exercício estruturado e que
respeite uma seqüência de tomada
de decisões relativas a um modelo
de operação de negócios" (Arbex,
2005). Uma dinâmica clássica para
a execução de um jogo de empresa é
apresentado na Figura 1, conforme
proposto por Lacruz APUD Tanabe
(2004).

Gramigna (2008) e Masetto
(2003) apresentam algumas vanta-
gens no uso de jogos de empresas:

• Contato com uma situação real ou

simulada de sua profissão, provocan-

do nos participantes a busca de uma

solução para o problema.

• Maior compreensão de conceitos

através da análise diagnostica da

situação e da busca de conheci-

mento para o encaminhamento de

soluções.

• Possibilidade de aplicar as informa-

ções à situação real, interagindo

teoria e prática.

• Possibilidade do comprometimen-

to do grupo com os resultados da

aprendizagem.

• Maior envolvimento dos participan-

tes e integração entre facilitador e

participantes.

• Resgate do lúdico no processo de

ensino-aprendizagem e conseqüente

resgate do potencial criativo dos

participantes.

• Possibilidade de mensurar resultados

durante o jogo, favorecendo avalia-

ções comparativas com a realidade

empresarial.

• Maiores chances de desenvolvimento

de habilidades técnicas, conceituais e

interpessoais.

Os jogos de empresas podem
assumir várias formas como vivências
para a vitalização ou harmonização de
grupos em determinados momentos
de um treinamento ou de uma aula
(Gramigna, 2008) ou como urna
competição entre grupos na busca
da solução de um problema. Podem
ser manuais ou computadorizados,
gerais ou mais específicos, interativos
ou não interativos (Arbex, 2005).

Competências em
gestão de projetos

Falaremos agora sobre compe-
tências em gestão de projetos. Como
esses conceitos têm sido amplamente
apresentados e discutidos nos meios
acadêmicos e empresariais, nos cabe
aqui alinhar os pontos mais impor-
tantes.

Sendo o gerente de projetos o
principal responsável pelo sucesso
do projeto na visão do PMI, este deve
possuir as competências e habilida-
des técnicas necessárias para executar
as boas práticas de gestão de projetos
(hard skill), conhecer o ambiente
cultural, social, político e físico do
projeto e possuir as capacidades de
comunicação, influência, liderança,
motivação, negociação, gestão de
conflitos e de solução de problemas
( so f t skill) (PMI, 2004).

Heldman (2009) sugere que há
seis competências de soft skill que
podem alavancar de maneira signi-
ficativa o sucesso de um gerente de
projetos:
• Pensamento crítico.

• Gerenciamento da mudança orga-

nizacional.

• Solução de conflitos.

• Habilidades de negociação.

• Percepção e intuição.

• Habilidades de colaboração.

Mundo Project Management
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A experiência mostra que, ainda
que seja importante um gerente de
projetos possuir as competências e
habilidades técnicas, é de primordial
importância que ele possua também
as competências e habilidades neces-
sárias para a boa gestão das relações
humanas nos projetos. Jogos de
empresas podem propiciar a forma-
ção dessas competências durante as
vivências.

Metodologia de pesquisa
Apresentaremos a seguir as pre-

missas e requisitos estabelecidos para
a seleção e forma de execução desse
método. Foi selecionada a abordagem
de estudo de caso para identificar o
"como" e o "porquê" relacionados ao
problema estudado (YIN, 2005).

Partiu-se da premissa que a
organização estudada e sua forma de
utilizar jogos de empresas formam
um cenário relativamente comum
entre os vários cursos de gestão de
projetos, inferindo que esse estudo
de caso único seja, portanto, um
exemplo típico e representativo para o
problema, possibilitando, com certos
cuidados, fazer-se uma generalização
(YIN, 2005).

Foram executadas as seguintes
atividades de pesquisa:

• Revisão bibliográfica dos funda-

mentos.

• Elaboração da lista dos pontos a

serem observados no estudo de

caso:

Questões centrais a serem inves-
tigadas.

• Como aplicar a abordagem de

jogos de empresa no ensino-

aprendizagem de gestão de

projetos?

• Por que utilizá-la no ensino-

aprendizagem de gestão de

projetos?

Método de pesquisa e técnica de
coleta de ciados. O método plane-
jado consistiu de:
a. observação direta dos alunos na

execução do jogo.

b. entrevistas semi-estruturadas

com os professores da faculdade

sobre suas ações, usando como

suporte um check-list previa-

mente elaborado.

c. avaliação dos documentos sobre

o TOPSIM.

Entendimento do cenário - optou-
se por utilizar uma perspectiva
exploratória na observação do
estudo de caso, na qual se ava-
liaram os passos, as técnicas, as
pessoas e a tecnologia envolvidas
no contexto estudado.
Unidade e período de análise - foi
planejada a observação das exe-
cuções do jogo em quatro turmas
no período de setembro/2oo8 a
abril/2OO9, envolvendo aproxima-
damente cem alunos.
Procedimentos de campo - foram

estabelecidos elementos
como:

a. o caminho necessário para o

conhecimento sobre a organi-

zação.

b. o planejamento de sessões de

observação.

Apresentação dos resultados -
para demonstrar os resultados
obtidos no estudo de caso optou-

se por descrevê-los na seção de
apresentação do estudo de caso
deste trabalho.
Plano de análise dos resulta-
dos - optou-se por realizar uma
análise qualitativa dos pontos
identificados (YIN, 2005) na
qual se buscou verificar de que
maneira a experiência vivenciada
pelos alunos durante o jogo está
alinhada aos princípios e práticas
propostas por essas abordagens
de aprendizagem.

• Condução do estudo de caso na

organização-escopo.

• Análise dos resultados obtidos e ela-

boração das conclusões do trabalho.

Cenário do jogo
Entendidos os fundamentos e de-

finida a metodologia de pesquisa para
o estudo, apresentaremos o cenário
sobre a ferramenta TOPSIM.

O TOPSIM - Project Management
(Figura 2) é a ferramenta que dá
suporte ao jogo de empresa apresen-
tado neste trabalho e tem o objetivo
de simular as boas práticas de gestão
de projetos, construindo, assim, uma
ponte entre a teoria e a prática. O
TOPSIM é uma aplicação de software

Figura 2. Tela principal do TOPSIM (TATA, 2007).
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desenvolvida pela Tata Interactive
Systems, da Alemanha.

O cenário proposto refere-se
ao projeto de construção de uma
montanha russa por uma empresa
de investimentos (fictícia) chamada
Family-Fun. A montanha russa é
a Rocket-Star e possui atributos de
alta tecnologia. Hypermax é o nome
da empresa fictícia contratada pela
Family-Fun para executar o projeto
e o cenário organizacional onde os
participantes do jogo de empresa
experimentam a simulação do projeto
(TATA, 2007). Foram definidas três
metas para avaliar o sucesso do proje-
to e, consequentemente, o vencedor
do jogo (TATA, 2007):
7. Obter lucros para garantir a sobrevi-

vência da empresa.

2. Maximizar satisfação do cliente.

3. Desenvolver e manter tecnologia de

ponta.

São objetivos de aprendizado do
TOPSIM (TATA, 2007):

• Aprender as responsabilidades pri-

márias de um gerente de projetos.

• Identificar requisitos organizacionais

para uma gestão de projetos com

sucesso.

• Reconhecer as possibilidades e

limites em gestão de projetos,

tornando-se sensível aos efeitos de

cada decisão.

• Exposição aos métodos e instrumen-

tos selecionados através de exercícios

práticos.

• Exposição a situações de tomadas

de decisão complexas em condições

incertas.

• Manter controle em situações

difíceis.

• Desenvolver um senso de abrangên-
cia, sem relegar dos detalhes.

• Aprender a estruturar e resolver
problemas.

• Praticar a comunicação efetiva
através de visualização.

• Tomar decisões em time com um
modelo de plano suportado por
computador.

A partir de um Diagrama de Pre-
cedência (Figura 3), os times de pro-
jeto tomam decisões sobre os pacotes
de trabalho do projeto buscando con-
ciliar as questões de escopo, prazo,
custos, riscos, qualidade e tecnologia.
A cada decisão tomada, os atributos
de cumprimento de prazo, margem
de lucro, tecnologia, qualidade e
custos constantes do painel sofrem
alterações em termos de pontuação,
alterando os resultados do projeto.
As jogadas são executadas em cinco
rodadas e cada rodada representa um
conjunto de semanas de execução do
projeto. É explorado e praticado pelos
participantes do jogo o gerenciamen-
to da tríplice restrição, o que confere
ao TOPSIM grande valor no processo
de ensino-aprendizagem das boas
práticas de gestão de projetos.

Apresentação do
estudo de caso

A organização-escopo deste
estudo de caso, a Faculdade IBTA,
foi fundada em São Paulo no ano de
2001 por um grupo de investidores
em educação e destaca-se nas áreas
de tecnologia e gestão.

Desde setembro de 2003, a Facul-
dade IBTA oferece o curso de gestão
de projetos em TI, que tem o objetivo
de capacitar profissionais de Tecnolo-
gia da Informação nas boas práticas
de gestão de projeto, segundo a visão
do PMBOK®. É um desafio desde o
início do curso a formação dos alunos
com uma abordagem prática e viven-
cial, surgindo, assim, a necessidade
de se adotar jogos de empresas como
um recurso didático.

A Faculdade IBTA possui par-
cerias com várias empresas da área
de tecnologia da informação e, em
meados de 2007, percebeu, junto a
um de seus parceiros, a possibilidade
de simular projetos em seus cursos
através do uso do TOPSIM.

Inicialmente, procurou-se enten-
der as potencialidades da ferramenta
em simular a gestão de projetos e,
posteriormente, realizou-se um estu-
do mais aprofundado sobre a aderên-

cia da ferramenta às práticas propos-
tas pelo PMBOK®. Como resultado,
chegou-se à conclusão que o TOPSIM
cobre 75% das práticas, garantindo o
alinhamento da ferramenta aos obje-
tivos de aprendizagem do curso.

Além dos potenciais ganhos de
aprendizado, percebeu-se também a
possibilidade de se utilizar os resulta-
dos do jogo de empresa como insumo
para a elaboração dos Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC) a serem
elaborados ao final do curso. Assim,
foram estabelecidos como objetivos:

• Simular através de aplicação de

software a execução das boas práti-

cas de gestão de projeto, segundo a

abordagem do PMBOK®.

• Propiciar aos alunos a experiência

de tomar decisões em projetos num
ambiente controlado e sem riscos

reais.

• Prover insumos para a elaboração

do TCC da pós-graduação, em um

formato de relato de experiência.

Planejamento e
preparação do jogo

O primeiro passo para colocar a
ação proposta em marcha foi com
relação à capacitação dos facilitadores
que fariam a execução da ferramenta.
Um instrutor da Tata da Alemanha
veio ao Brasil em meados de 2008 e
treinou professores da pós-graduação
na ferramenta. A experiência se
mostrou muito proveitosa, pois gerou
insumos significativos para o plane-
jamento e preparação do jogo a ser
rodado especificamente no curso de
pós-graduação.

Por estarem escritos na língua
inglesa, avaliou-se a possibilidade dos
materiais sobre a ferramenta serem
traduzidos para o português. Porém,
dada a quantidade de materiais e a
constante atualização destes pela Tata
quando do lança'mento de novos rele-
ases, optou-se por utilizar o material
original em inglês como referência,
tomando o cuidado de disponibilizá-
los aos alunos com grande antecedên-
cia. Adicionalmente, foi criada uma

Mundo Project Management
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apresentação em português contendo as instruções e as re-
gras específicas sobre o jogo executado na pós-graduação.

Foram criados também templates para uso dos alunos
durante a execução das rodadas no jogo de maneira que os
ajudassem na documentação das decisões tomadas pelos
times de projeto. Ao final do jogo, a consolidação e análise
dessas decisões e seus racionais ajudariam os times de
projetos a entender de que maneira as decisões tomadas
influenciaram nos resultados do jogo.

Uma agenda foi elaborada para estabelecer a dinâmica
de execução do jogo, sendo composta por:
a. 1° encontro - reunião de abertura do projeto com o objeti-

vo de apresentar aos alunos as regras e condições do jogo.

b. 2° encontro - reunião para fornecer aos alunos as orienta-

ções específicas sobre a elaboração do TCC.

c. 3° ao 7° encontros - execução das cinco rodadas do TOPSIM.

d. 8° encontro - divulgação do time de projeto vencedor e

apresentação das estratégias e lições aprendidas de cada

time.

Como preparação prévia, os laboratórios da faculdade
alocados para execução do TOPSIM foram visitados com
certa antecedência para avaliar as necessidades técnicas
requeridas pela ferramenta e simulações foram realiza-
das para garantir o desempenho do software. Por fim,
foram adquiridos materiais auxiliares para a execução das
dinâmicas em sala de aula (como blocos de Lego, canetas
coloridas, tesouras e trenas) permitindo a execução de
atividades lúdicas com os alunos.

Execução do jogo
Ao início da execução do jogo em cada turma, os

alunos participaram de uma reunião de abertura do jogo.
A atividade simulou uma situação típica das reuniões de
abertura de um projeto e com objetivo estabelecer com os
alunos um contrato de execução das rodadas e das entre-
gas que seriam realizadas por eles até o fim do jogo.

Na reunião foram executadas as atividades de:
a. Apresentação das informações gerais sobre o jogo de em-

presa para a turma em execução.
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b. Execução de uma atividade lúdica sobre a construção de

uma torre usando blocos de Lego.

c. Apresentação do cenário do TOPSIM aos alunos e dis-

ponibilização dos templates e da documentação sobre a

ferramenta.

d. Divisão da turma em times de projeto.

Após a apresentação das informações gerais sobre o
jogo, foi executada a dinâmica de construção de torre de
Lego, que visava reforçar aos alunos a importância em
gerenciar a tríplice restrição nas tomadas de decisões du-
rante o jogo, conceito que permeia a dinâmica implícita no
TOPSIM. A atividade consiste nas etapas de planejamento,
execução, avaliação e lições aprendidas.

Após a dinâmica da torre e a orientação sobre o cenário
do jogo, o facilitador instruiu a turma a se dividir em no
máximo dez times de projeto, com no máximo três alunos
em cada grupo (esses números máximos se referem
respectivamente à limitação imposta pelo TOPSIM para o
processamento das rodadas e à questão ergonômica quan-
to à visualização e operação da ferramenta). Depois de
formados os times de projetos, foi dado início às execuções
das rodadas.

As rodadas ocorreram em cinco dias distintos (Tabela 1)
e em cada uma delas, os times de projeto tomavam deci-

sões sobre os pacotes de trabalho (Figura 4). Foi requerido
que os times de projeto documentassem ao menos dez das
decisões tomadas no template disponibilizado, sendo que
esse documento constituiu a memória dos racionais das
jogadas.

Durante todo o período de execução das rodadas, o
facilitador acompanhou os times de projeto oferecendo
suporte sobre os conceitos de gestão de projetos e sobre
a utilização da ferramenta e tomada das decisões, não
influenciando, porém, em suas estratégias de jogo e em
suas jogadas.

Ao término de cada rodada, os times de projeto
disponibilizaram as jogadas efetuadas ao facilitador para
o processamento da rodada. Foram gerados relatórios
de desempenho do projeto de cada time e o facilitador
realizou em conjunto com os times uma sessão de análise
comparativa dos resultados dos times.

Encerramento do jogo
Após a execução das cinco rodadas, foi realizada uma

reunião de fechamento de projeto, em que foram executa-

das as atividades de:

a. Divulgação do time de projeto vencedor do jogo.

b. Apresentação pelos times sobre suas respectivas estratégias

e lições aprendidas.

c. Entrega dos produtos de projeto pelos times (planilha de

racionais das decisões e TCCs).

d. Sessão de lições aprendidas sobre o uso das práticas de

gestão de projetos.

Análise dos resultados
Descrito o cenário do estudo de caso, podemos

identificar os passos necessários para a execução do jogo
de empresas utilizando o TOPSIM, respondendo assim
à primeira questão formulada para o estudo de caso: o
"como" executar o jogo.

A segunda questão está relacionada com o "por que"
utilizar essa abordagem (ver Tabela 2).

Conclusões e considerações finais
Os jogos de empresas requerem um processo de pla-

nejamento e acompanhamento estruturado e minucioso
para sua adequada realização, o que foi facilmente percebi-
do na observação deste estudo de caso. Em uma primeira
análise, isso foi atribuído à quantidade de situações que
podem ser vivenciadas pelos alunos e que demandam
dos professores respostas mais previsíveis, elaboradas e
aprofundadas.

Em decorrência da abrangência do tema de gestão de
projetos e do jogo de empresa trazer à luz várias questões
do cotidiano de projetos, os professores que estiverem
encarregados de executar o jogo devem se preparar de
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maneira a garantir um conhecimento
amplo sobre o assunto bem como
uma visão holística e integrada das
boas práticas de gestão de projetos.

Os alunos, por sua vez, devem do-
minar os fundamentos sobre gestão
de projetos, sob pena de não obterem
um bom aproveitamento de apren-
dizado e o jogo se transformar em
uma sucessão de tentativas e erros na
busca da melhor decisão, sem uma
conexão clara com os conhecimentos.
Disso, pode-se inferir que o formato
de jogo de empresa é mais aplicá-
vel a grupos de participantes com
maior experiência ou boa formação
acadêmica, não sendo recomendá-
vel a grupos de iniciantes. Como as
decisões sobre as situações de projeto
são complexas e, por conseqüência,
demandam maior tempo dos partici-
pantes, também não é recomendável
a aplicação do jogo em cursos de
duração muito pequena.

Conforme observado e poste-
riormente relatado pelos alunos e
professores, o uso do jogo no estudo
de caso produziu nos alunos uma
percepção de aprendizado mais
efetiva na medida em que as jogadas
simulavam situações do cotidiano
real de projetos.

A utilização de um software para
a execução do jogo foi outro elemen-
to determinante para o sucesso da
experiência, pois simular situações
de projeto de maneira integrada e
com a riqueza de detalhes necessá-
ria é pouco provável sem o apoio de
ferramentas automatizadas.

Neste artigo usamos o TOPSIM,
mas existem no mercado outras fer-
ramentas disponíveis que executam
simulações semelhantes em gestão
de projetos. É possível também se
executar jogos de empresas para
gestão de projetos sem o uso de fer-
ramentas automatizadas, mas nosso
entendimento é que realizar esse tipo
de jogo manualmente pode trazer
certo prejuízo com relação à constru-
ção do cenário e ao processamento
das jogadas.

Análise dos resultados

• Dada a interatividade proporcionada pela ferramenta, pôde-se observar que
os alunos aprenderam gestão de projetos de uma maneira mais participativa
e vivencial se comparada aos métodos tradicionais de ensino-aprendizagem,
como aula expositiva e/ou leitura.

• Pode-se afirmar que a interação e cooperação entre os alunos para a organiza-
ção, planejamento, execução e encerramento do projeto durante o jogo propi-
ciou o fortalecimento de suas competências e habilidades comportamentais e
gerenciais como liderança, negociação, motivação e gestão de times.

• Durante a execução das rodadas notou-se que constantemente os alunos pre-
cisaram recorrer ao PMBOK® para consultar as boas práticas, o que colaborou
para a consolidação dos conhecimentos técnicos e consequentemente para
o fortalecimento de suas competências e habilidades técnicas em gestão de
projetos.

• O fato de a ferramenta simular um projeto em um ambiente controlado e sem
riscos contribuiu para que os alunos tivessem uma postura mais arrojada na
tomada de decisões e, portanto, "experimentassem" mais as boas práticas
propostas pelo PMBOK®, o que nem sempre é possível em ambientes reais de
projeto.

• O uso de jogos de empresas através de uma aplicação de software trouxe ao
processo de aprendizado um alto grau de participação, atratividade, dina-
mismo e desafio que dificilmente é conseguido apenas com dinâmicas ou
exercícios em sala de aula, o que reforça a andragogia como um método eficaz
no ensino de adultos.

• A execução de um jogo de empresa ao término do curso de pós-graduação
serviu para os alunos e professores como um momento extremamente
proveitoso para o alinhamento entre os princípios e conceitos ministrados
durante o ano letivo e a prática efetiva em gestão de projetos, requerendo dos
alunos que usassem de suas experiências anteriores em projetos na resolução
dos problemas.

• Conforme relato dos próprios alunos, a execução do jogo de empresa usando
o TOPSIM superou suas expectativas dada a quantidade e riqueza de situações
que a ferramenta simula e em termos de aprendizado estabeleceu um novo
paradigma sobre seus processos de aprendizagem.

Tabela 2. Análise de resultados do estudo de caso.

Figura 4. Painel do TOPSIM com alternativas para decisões (TATA, 2007).
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A adoção da andragogia como abordagem pode
requerer que os professores tenham um conhecimento
profundo sobre o uso das práticas andragógicas na prepa-
ração e ministração de suas aulas e avaliação dos objetivos
de aprendizagem, não obstante o domínio técnico que já
possuem em suas áreas de atuação. •

Dado que os conhecimentos em gestão de projetos
atualmente se encontram mais estáveis e consolidados,
podemos afirmar que nosso grande desafio no ensino-
aprendizagem de gestão de projetos nos próximos tempos
transcenderá às questões meramente técnicas ou de
conteúdos para um modelo de atuação em que instrutores
e professores exerçam efetivamente o papel de facilitação
dos alunos a esses conhecimentos, daí a importância em
se adotar jogos de empresas como uma abordagem com-
plementar.

Pode-se constatar que as proposições realizadas pela
andragogia na aprendizagem de adultos (neste caso, expe-
rimentadas através dos jogos de empresas) são, em certo
grau, aplicáveis e mais adequadas (quando comparadas
aos métodos tradicionais), o que não significa dizer que se
possa prescindir dos métodos tradicionais. Pelo contrário,
eles podem ser complementares.

Neste artigo observamos um cenário de jogo de empre-
sa que usava como suporte uma ferramenta de software
específica e tinha um contexto de negócio também espe-
cífico, mas vale ressaltar que essa não é a única maneira
de se executar jogos de empresas para aprender gestão de
projetos. Os princípios propostos pela andragogia para o
ensino-aprendizagem de gestão de projetos podem e de-
vem ser experimentados ora com grupos maiores, ora com
grupos menores, ora com atividades mais gerais ora com
atividades mais especificas, e assim por diante.
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