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Competições via softwares de gerenciamento de negócios ganham espaço e chegam a ser 
utilizadas para a contratação de funcionários. Jogos simulam a atuação de líderes empresariais 
na indústria, no comércio e na área de serviços 
 
Que tal passar o sábado em frente ao computador, disputando com colegas o prêmio de um 
jogo virtual? O que parece ser bem interessante — e bem comum — paraviciados em games 
também atrai profissionais engravatados, que gastam horas discutindo as melhores 
estratégias. 
 
Os jogos empresariais, antigamente restritos aos tabuleiros, chegaram às máquinas e hoje são 
utilizados por uma extensa rede de instituições de ensino superior, na graduação e na pós. O 
game para executivos deu tão certo que já foi utilizado, até mesmo, por empresas na seleção 
e no treinamento de funcionários. 
 
Os jogos empresariais surgiram em 1950, nos Estados Unidos, e começaram a chegar ao Brasil 
cerca de 15 anos depois. Naquela época, a “competição” não era sequer em tabuleiros: 
resumia-se a uma disputa em meio a montanhas de gráficos e números. Com o advento do 
computador, o processamento dos jogos ficou muito mais rápido. 
 
Mesmo assim, a primeira empresa brasileira especializada no desenvolvimento de softwares 
desse tipo só foi surgir em 1992, em Florianópolis. “Até então, esses games traziam dinâmicas 
para estimular a criatividade e o trabalho em equipe, mas não havia uma grande cobrança 
técnica. Os jogadores não precisavam pensar muito em estratégias de gestão”, conta André 
Venâncio, gerente de marketing da Bernard Sistemas, a pioneira no Brasil. 
 
A empresa cria softwares que simulam a atuação gerencial em cada um dos setores da 
economia: indústria, comércio e serviços. No primeiro, o principal foco do programa é a parte 
de produção, compra de insumos, controle de estoque, logística de distribuição. Na parte 
comercial, o desafio dos jogadores é estabelecer políticas de compra e venda que garantam o 
fluxo das diversas mercadorias. 
 
Por último, gerentes de negócios de serviços precisam garantir alta qualificação e consultoria 
especializada. 
 
André Venâncio ressalta, no entanto, que todas as empresas virtuais são completas: cada 
jogador é responsável por uma área e há um líder do grupo. O software da Bernard Sistemas 
permite que até oito grupos — ou oito empresas — joguem. A concorrência é feita com os 
colegas e o computador simula o comportamento do consumidor. “O simulador também dá 
espaço para que o professor ou instrutor do treinamento defina com a turma qual será o foco 
das atividades das empresas”, completa Venâncio. 
 
SIMULATION 
 
Outra fabricante de softwares de simulação gerencial é a Simulation, no Rio de Janeiro. O 
diretor da instituição, Felipe Spinelli, explica que os programas são desenvolvidos a 
partir de algoritmos específicos para a lógica empresarial. 
 
A Simulation é parceira da Fundação Getulio Vargas e oferece, ao fim dos cursos de MBA, 
módulos para que os alunos apliquem seus conhecimentos. “Esse formato de ensino tem 
crescido muito nos últimos anos. Com os simuladores, o aluno passa a ser o centro do 
processo. Ele realmente consegue testar suas estratégias e, com isso, o aprendizado se fixa 
melhor”, diz Spinelli. 
 
Aluno do MBA em gestão de negócios com ênfase em estratégia da FGV, o empresário André 
Lima, 26 anos, estava no grupo “campeão” da simulação gerencial. A “empresa” de André 
tinha outros cinco “funcionários” e produzia computadores. 



 
“A gente conseguiu colocar a teoria na prática mesmo. No meio do jogo, já estávamos agindo 
intuitivamente. Também conseguimos perceber que dá para arriscar no mercado financeiro de 
forma controlada”, diz André. O jogo tem duração de oito meses. Isso não significa que os 
alunos ficam oito meses com a responsabilidade de gerir a empresa virtual. 
 
Cada mês corresponde a uma rodada e as rodadas terminam, no caso do curso de André, em 
24 horas/aula. Além de competir com os colegas de turma e de enfrentar o comportamento do 
“consumidor”, os jogadores também enfrentam crises econômicas, desastres ambientais, 
guerras, como costuma ocorrer no mundo real. O professor da disciplina pode inserir variáveis 
de turbulência no game para estimular ainda mais a criativadade dos estudantes. Para o 
servidor público Clóvis Lores, 25 anos, colega de André, o simulador o deixou mais próximo da 
realidade organizacional. 
 
“Eu não sou formado em administração, isso me preparou mais para lidar com minha 
profissão”, avalia o jovem, que trabalha no Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade). 
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