
Jogo ensina empresário a olhar a comunidade 
Bruno Lima 

 
Linguagem interativa de games vira ferramenta do Sebrae para desenvolver associativismo e 
empreendedorismo 
 
Jogos simuladores de experiências são a aposta do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas) para estimular o ensino e o aprendizado de habilidades ligadas ao 
empreendedorismo, ao associativismo e ao desenvolvimento local. 
 
A idéia é que os erros cometidos no jogo evitem prejuízos na hora de tomar decisões reais. A boa 
aceitação do Desafio Sebrae (voltado a universitários, que simulam a gestão de uma empresa), 
que recebeu neste ano cerca de 57 mil inscrições, abriu espaço para outras ações apoiadas na 
linguagem dos games interativos. 
 
Na quinta-feira, a entidade apresentou em Brasília o novo SuperAção Empreendedora, que simula 
a experiência de gerir um pequeno negócio no contexto de um arranjo produtivo local. 
 
O jogo foi testado pela diretoria da entidade. A Folha acompanhou o desempenho da equipe do 
presidente do Sebrae, Silvano Gianni, que venceu os adversários, assumindo o papel da 
personagem Maria do Carmo, que, desempregada, decide abrir um negócio próprio -uma 
"empreendedora por necessidade". 
 
Na brincadeira, cada grupo assume o papel de uma personagem empreendedora e, em conjunto, 
todos precisam tomar decisões para desenvolver seu negócio e, conseqüentemente, sua região. 
 
Para, por exemplo, escolher uma das opções de crédito disponíveis no mercado, é preciso que 
todos os participantes concordem e apertem a tela interativa. Ganha quem conseguir tomar as 
medidas mais favoráveis para o desenvolvimento geral das micro e pequenas firmas locais. 
 
Todos os perfis de personagens preparados para o jogo são de mulheres empresárias, e o objetivo 
da instituição é estimular o empreendedorismo feminino. 
 
Itinerante 
O jogo utiliza uma plataforma batizada de Sapiens Circus, que pode ser transportada em 
caminhão. "É um laboratório multimídia itinerante. No ano que vem, vai acompanhar a Feira do 
Empreendedor [que é realizada anualmente em todas as regiões do país] e outros eventos 
importantes do Sebrae", diz Gianni. 
 
Diferentemente do Desafio, em que o participante vai a fundo nas decisões de gestão, precisando 
preocupar-se com fluxo de caixa, balanços, definição de preço e estratégias de marketing, entre 
outros pontos, o SuperAção leva o participante a experimentar a vivência da relação da empresa 
com a coletividade. Assim, prefeito, líderes comunitários e outros empreendedores influem no 
processo. 
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