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SIMULAÇÃO EM
TEMPO REAL

Estudantes do curso de
administração utilizam
software para aprender
na prática a rotina de uma
companhia e a lidar com a
competição no mercado

Por Obede Júnior

Lawrence Chung Koo, professor do curso de adminis-
tração da PUC-SP, começou a lecionar há dez anos.
Antes disso, quando trabalhava como consultor, ele já usava software para
simular algumas situações de empresas. Até a metade deste ano, os alunos
do último semestre usavam um simulador que não simulava tão bem assim:
eles chegavam a usar o Excel para cálculos em algumas decisões. Lawrence
queria um aplicativo mais completo para fazer os alunos colocarem a teoria
em prática e começou a procurar um novo simulador no final de junho, as-
sim que as aulas terminaram.

O professor não precisou procurar longe. Os cursos de MBA da
PUC usavam um sistema com as características que ele precisava:

o Capsim, do Brazilian Management Institute (BMI). Lawren-
ce conta que se animou quando teve o primeiro contato com
o Capsim. Ele percebeu que os alunos teriam muito mais pos-
sibilidades a considerar e poderiam visualizar situações antes
de decidirem de forma definitiva. Antes de cortar os gastos

com matéria-prima, por exemplo, eles podem ver como isso afe-
taria o negócio da empresa. Se acharem que vale a pena, eles podem

decidir cortar os gastos ou deixar como está. Tudo isso dentro do próprio
aplicativo, sem precisar daquele empurrãozinho do Excel. Em agosto, a nova
turma chegou ao décimo semestre já usando o sistema Capsim.



A PUC é a segunda universidade
brasileira a adotar o Capsim no curso de
graduação: a primeira foi a Universidade
Cidade de São Paulo (Unicid), que usa
o aplicativo desde o começo deste ano.
A Unicid também usava outro simula-
dor que deixava a desejar. O critério para
escolher o Capsim foi a possibilidade de
alterar o sistema para diferentes turmas.
A professora Denise Maria Martins, que
é coordenadora do curso, explica que a
idéia é apresentar o aluno à realidade do
mercado o quanto antes.

O curso de administração da Unicid
tem oito semestres. Os alunos têm o pri-
meiro contato com o Capsim já no quin-
to semestre e voltam a usar o aplicativo
no oitavo semestre. Só que os alunos do
quinto semestre ainda não têm conheci-
mento suficiente para simular situações
complexas, tomar decisões estratégicas
e analisar a concorrência. Por isso, a
versão do Capsim para eles tem menos
módulos. No quinto semestre, os alunos
aprendem como fazer uma empresa fun-
cionar. No oitavo, o foco é na estratégia
dos negócios.

A estratégia também é o foco dos
alunos do professor Lawrence no déci-
mo semestre da PUC. A sala é dividida
em seis grupos, cada um responsável por
uma empresa fictícia que fabrica senso-
res eletrônicos. O simulador apresenta
uma situação bem próxima da realida-
de: as seis empresas surgiram quando
um antigo monopólio foi dividido pelo
CADE (Conselho Administrativo de
Defesa Econômica), criando um con-
junto de concorrentes idênticos. Den-
tro de cada grupo, os alunos dividem
as funções entre as áreas de pesquisa e
desenvolvimento, marketing, produ-
ção e finanças. A linha de produtos das
empresas está desatualizada. Os alunos
precisam decidir sobre qualidade e pro-
dutividade sem afetar os preços. A sala



de aula funciona como um segmento de
mercado completo, com todos compe-
tindo pela liderança.

Os estudantes são avaliados por ro-
dadas que eqüivalem a anos fiscais. O
software simula os impactos das deci-
sões para cada ano e gera um relatório.
As empresas são avaliadas por seus re-
sultados de Balance Scorecard (BSC),
um modelo de avaliação e desempenho
empresarial baseado em quatro perspec-
tivas que refletem a visão e estratégia:
financeira, clientes, processos internos
e aprendizado e crescimento. 'Acredita-
mos ser a forma mais justa de avaliação",

diz o professor Lawrence. "Não adianta
uma empresa apresentar lucro e ter pro-
cessos ruins." No fim, ele dá notas coleti-
vas e individuais.

Na Unicid, a professora Denise já
percebeu a diferença depois de começar
o trabalho com o aplicativo. Em janeiro
deste ano, antes de adotar o simulador
para os alunos do quinto semestre, ela
fez uma pesquisa para descobrir o que
os alunos achavam da idéia de ter aulas
práticas. Na época, 43% dos alunos acre-
ditavam ser importante botar a mão na
massa. Ao final do semestre, depois de
usarem o simulador, 90% dos alunos

acharam a experiência importante. "Os
alunos aprenderam a diferença entre
apenas saber e aplicar o conhecimento",
diz Denise. A professora pretende fazer
essa pesquisa todo semestre para avaliar
a aceitação do simulador.

Na sala de administração da PUC,
a empresa fictícia Erin lidera a competi-
ção. A aluna Ligia Costa, que "trabalha"
na Erin, gosta de poder usar um simula-
dor porque assim entende melhor como
as empresas funcionam. "Percebemos
que a questão é mais estratégica do que
operacional", ela diz. "O trabalho em
equipe também é importante." b2b
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