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fogos de Negócios são uma nova maneira de ensinar metodologia de gerenciamento de projetos, na qual se
usam, na prática, os instrumentos da metodologia para solucionar um desafio proposto. Os participantes absor-
vem mais dos conceitos e saem energizados do treinamento para colocar em prática aquilo que aprenderam no
jogo. Neste artigo, descrevo casos de sucesso, em que foram usados Jogos de Negócios para treinamento de times de
líderes de projeto.

Parece uma velha história já conhecida
O PMO de uma organização, o responsável pelo escritório de projetos,

elabora uma metodologia de projetos específica para sua empresa, prepara
os templates cuidadosamente e fundamenta muito bem essa metodologia
nas estruturas do PMI -Project Management ínstitute - e de seu livro-
guia, o PMBok®. Ele sabe que muitos dos seus gerentes de projetos não
têm nenhuma intimidade com as melhores práticas do PMI e que, por
isso, é necessário um salto quântico. Ele então:

• Esforça-se na transmissão do conhecimento à equipe.

• Monto bem cuidados mapas visuais sobre a metodologia (como guias de
referencio rápido).

• Desenvolve um CD com tutoria! navegável da metodologia.

• Cria um site intranet para abrigar templates e divulgar a metodologia.

• Aplica a nova metodologia a projetos passados da empresa, para que os
usuários tenham exemplos de como utilizá-la.

• Desenha workflows das situações de uso da metodologia e programa um
treinamento para apresentação da metodologia.

• Contrata cursos de fundamentos em projetos e providencia poro que sejam
ilustrados com exemplos da indústria em que atua.
Chega o dia da grande estréia, e a metodologia é apresentada em um ou

dois dias de treinamento.
Cada template é explicado meticulosamente e mostra-se como ele deve

ser preenchido. Os templates preenchidos como exemplos são apresen-
tados. Os fluxos de trabalho e de aprovações são explicados com fluxo-
gramas. Esclarece-se ao time como tratar mudanças de escopo e também
como fazer uni relatório de gestão física e financeira integradas. Tudo
muito bom, detalhado e explicado.

Nos primeiros 40 minutos, a platéia presta atenção. Após esse prazo, os
celulares começam a ser atendidos, alguns arrumam um bom motivo para
ter que sair, outros abrem o notebook e começam a responder e-mails.

Ao término, o PMO recolhe os
seguintes comentários:

• "Excelente, MAS não serve para
nós".

• "Muito bom. Seria o que preciso-
mos, MAS tanta burocracia assim
vai-nos engessar".

• "Bem organizado, MAS no caso
do meu projeto não funcionaria".

• "Café! Preciso de um café!"

Tanta dedicação, e maus re-
sultados. Em que o "pobre" PMO
falhou? Seu único crime foi ser
CHATO.

Ele apresentou aquilo que
poderia ser unia poderosa ferra-
menta para resolver problemas de
uma maneira tediosa e distante,
sem deixar as pessoas aplicarem a
metodologia do começo ao fim.

Para não cair na armadilha do
nosso PMO, várias empresas estão
"lançando mão" de jogos de negó-
cios. Apresentam suas metodolo-
gias por meio de jogos, com times
que competem entre si e possuem
apenas os instrumentos da meto-
dologia criada para cumprirem as
missões determinadas e fazerem
o que todo mundo adora fazer:
ganhar o jogo!

Nos últimos 3 anos tenho sido
contatado por empresas em diferen-

"Energizando" o Grupo
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tes estágios da adoção de gerenciamento por projetos
para treinar suas equipes de líderes. E tenho usado o
recurso do jogo de negócio quando, além do treina-
mento, existe a necessidade de "energizar" a equipe
para a mudança que está em curso.

Algumas das empresas nas quais conduzi treina-
mentos baseados ern jogos de negócio são líderes em
seus setores, tais como Andrade Gutierrez, Bradesco,
Hewlett Padcard, McDonalds, Natura, Nestlé, Petro-
bras, Roche, Volkswagen e Votorantim. Esse ambiente
formado por pessoas que lidam com projetos comple-
xos acabou ensinando-me algo a respeito dos gerentes
de projetos: eles aprendem mais o framework proposto
pelo PMI quando têm chance de aplicar imediatamente
na prática o conceito transmitido.

Muitos de meus clientes querem jogos de negócios
customizados para usar seus templates, simular seus
fóruns de aprovação, sua política de projetos e seus
workflows. A dinâmica PMDOME®, ganhadora do
prêmio Profissional Development Award do PMI, tem
sido fonte de inspiração para criar um produto único
para esses casos.

Clientes que demandam esse tipo de solução
geralmente já aprenderam que, em seus ambientes,
apresentações meramente teóricas não vendem bem.
Hoje as pessoas estão acostumadas a uma grande velo-
cidade nos negócios, de forma que os PMOs precisam
demonstrar, num teste de estresse, que a metodologia
funcionará mesmo em condições de pressão e alta
demanda. Nesse caso, se o treinamento de uso de
metodologia for entregue no formato de jogos de ne-
gócios, contendo exercícios de interação que simulam
situações reais, um resultado melhor pode ser obtido.

O desafio de desenvolver o jogo de negócio para
treinar equipes de líderes de projeto e também condu-
zir os jogos, passando fundamentos de gerenciamento
de projeto, ensinou-me que três componentes fazem
essa abordagem ser um sucesso;

• A transmissão de fundamentos de gerenciamento de
projetos.

• A demonstração de como usara metodologia de ges-
tão de projetos específica da empresa.

• A energização e motivação dos líderes de projeto para
adesão à metodologia.
A área de educação corporativa da empresa não

somente deve ser envolvida desde o início na concep-
ção desse tipo de treinamento, como também deve
estar ern linha com a adoção de soluções mais práticas
e dinâmicas. Segundo a experiência desses gestores,
existe uma "seleção natural" realizada pelos próprios
participantes dos treinamentos: o funcionário da área
de projetos valoriza seu tempo, pois provavelmente
tem no campo um projeto que pode estar em plena
carga de trabalho e treinamentos que não mostram a
que vieram. Treinamentos que logo no início correm
o risco de perder boa parte do público. A notícia de

fracasso ou sucesso se alastra, determinando o futuro
do treinamento.

Ideal para simular situações de conflito, riscos e
imprevistos, os jogos servem para desenvolver nas
pessoas a capacidade de lidar com o estresse e para
prepará-las a fim de que, em situações reais, condu-
zam suas atividades mais conscientemente.

O Jogo
As demandas de meus clientes por soluções alter-

nativas na área de treinamento me inspiraram a de-
senvolver um jogo aderente ao corpo de conhecimento
de projetos, que descrevo a seguir.

Os participantes, divididos em times que compe-
tem entre si, recebem um problema de negócio para
solucionar e têm que desenvolver uma resposta por
meio de um projeto que gere benefícios claros e men-
suráveis. Em seguida, precisam aprovar o projeto num
fórum fictício, montado no início do jogo.

Tal qual na Teoria dos Jogos desenvolvida por John
von Neumann em 1944, cada time escolhe estratégias
que deverão maximizar o retomo de seus projetos
perante as estratégias que os outros times escolheram.

Aprovado o projeto, cada parte da especificação
técnica do produto do projeto tem que ser disputada e
negociada com os demais times. A cada time cabem os
conflitos típicos da Teoria dos Jogos. Se um time ven-
der a sua parte das especificações para outro, o time
comprador pode ultrapassá-lo na disputa. Se, por outro
lado, não vender, não obtém fundos para seu projeto.
A equipe que não negocia bern e também não admi-
nistra os conflitos progride menos nessa etapa.

Uma vez que todo o time, de algum jeito, obtém
especificações, são mostrados os conjuntos de recursos
(racionados e caros) de que a equipe dispõe. E cada
equipe tem que montar um plano de projeto detalhado
com seus componentes clássicos - Estrutura Analítica
do Projeto (EAP), cronograma, orçamento, plano de
riscos, plano de comunicações, etc.

Nesse ponto, a regra do jogo tem que ser bem
clara. O plano de projeto pronto tem que ser regis-
trado na forma de uma linha de base, unia versão de
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Figura 2. Dinâmica de um jogo orientado à gestão
de projetos.

referência do plano que será usada para monitorar o
desempenho da sua execução e seus eventuais desvios.

É um momento central no jogo, pois as equipes
têm que tirar urna fotografia (sim! com máquina foto-
gráfica!) posando ao lado do WBS, do cronograma e do
orçamento que elaboraram, mostrando que o apoiam e
acreditam no seu sucesso.

Durante a fase de execução, os times obterão me-
lhor resultado quanto menor for a variação de orça-
mento e o desvio do cronograma. É dada aos times a
oportunidade de efetivamente "colocar a mão na mas-
sa", trabalhando e construindo as entregas do projeto.

É claro que, durante a execução, inseri vários riscos
imprevistos e solicitações de mudanças, para gerar o
"calor" típico dos projetos reais.

O que toma a disputa fascinante é que os jogadores
interagem entre si. Cada decisão de projeto tomada
depende também da decisão das demais equipes
competidoras.

E, finalmente, no último fórum de aprovação, cada
equipe tem que mostrar, por meio de um relatório de
desempenho, que seu time é o campeão.

O mais importante é que, se todas essas etapas
forem executadas usando os templates da metodologia
específica da empresa, ao final da maratona as pessoas já
serão craques no seu uso.

No fim, percebe-se que ganham todos.

Algumas estatísticas
As respostas dos gerentes de projetos a esse tipo

de abordagem são extremamente gratificantes, e a
adoção da metodologia recebe um importante avanço
na empresa. Em um estudo de caso que conduzi com
três empresas que usaram esse formato para treinar
seus funcionários, potenciais líderes de projetos, os
seguintes números foram contabilizados:

• 97% atribuíram nota entre 9 e W ao treinamento da
metodologia de gerenciamento de projetos.

• 94% acreditam que a metodologia específica da em-

presa pode trazer melhores resultados aos projetos.

• 86% afirmaram que irão usara metodologia específica

da empresa no próximo projeto.

Após o treinamento, uma sugestão freqüente dos
participantes é de que seus líderes e gestores também
sejam treinados na metodologia para ampliar o supor-
te ao seu uso, o que pode ser encarado como um sinal
positivo da preocupação dos usuários com a adoção do
novo método.

Jogos de Negócios versus
Jogos de Projetos

O treinamento de competências gerenciais por
meio de jogos ficou conhecido nos programas de
graduação e MBAs das escolas de negócios. Através do
uso de sojtwares simuladores do ambiente empresarial,
grupos de alunos, representando empresas virtuais,
tomam decisões nas chamadas "jogadas", que são
compiladas e cruzadas pelo software, que por sua vez
devolve um relatório com o impacto das decisões to-
madas nos indicadores de performance das empresas
virtuais.

No campo do gerenciamento de projetos, o jogo de
negócio assume uma conotação bem diferente. Não é
necessário o uso de software, pois aquilo que deve ser
simulado é a capacidade do gerente para construir um
plano de projeto coerente e colocá-lo em prática com
menor desvio possível, lidando com pessoas (a parte
mais desafiadora).

Cada vez mais valorizadas, as competências hu-
manas, chamadas de sojt sküls, têm tanta importância
quanto os hard skills, as habilidades lógicas e racionais
usadas para calcular redes PERT e orçamentos.

Desse modo, os jogos de negócio no campo do
gerenciamento de projetos exploram também a inte-
ração humana, a capacidade de captar mensagens não
explícitas, de compor alianças informais, de compro-
metimento da equipe, além da habilidade de lidar
com conflitos, de gerenciar mudanças e de balancear
objetivos antagônicos (Tabela 1).

Critérios de avaliação de
ferramentas de aprendizado

Como avaliar se uma determinada ferramenta de
ensino de gerenciamento de projetos é realmente boa?
O Project Management Institute nos dá uma dica, ao
eleger critérios para seu prêmio anual de ferramenta
de desenvolvimento profissional.

Os critérios mais importantes do PMI são:
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Enfoque tradicional

Teórico, "passa receita de bolo"

Exposição de templates preenchidos com exemplos

Condições normais de temperatura e pressão (existe orça-
mento e informação, as pessoas colaboram sempre)

Exemplos pontuais e não-relacionados

Ênfase nos Hard skil ls

Metodologia vista como TRILHO (sem concessões
para desvios)

Orientar o procedimento

Tabelai. Transmissão da metodologia de CP à Equipe.

Critério número 1i - As necessidades dos usuários
devem ser suportadas diretamente pela ferramenta

de desenvolvimento profissional selecionada.

Segundo esse critério, um jogo deve suprir as
carências de aprendizado típicas dos usuários da
metodologia, como, por exemplo, permitir que
esses usuários entendam como os processos do
PMI funcionam de maneira integrada tanto no
planejamento quanto na execução. Os exercícios
convencionais se limitam à etapa de planejamento, em
que os alunos constróem a EAP, Estrutura Analítica
do Projeto, mas não constróem as entregas na prática;
constróem apenas cronogramas, mas não controlam
seu progresso real. Um jogo de negócio, se bem
desenhado, tem a chance de superar essa limitação,
integrando o planejamento e a prática da execução.

Critério número 2 - A ferramenta de
desenvolvimento profissional selecionada valida
o conhecimento do PMBOK® em habilidades
que podem ser aplicadas diretamente no

ambiente de trabalho dos participantes.

Obviamente, o PMI valoriza mais as ferramentas
de desenvolvimento que têm conteúdo e cobrem
mais dos processos contidos no PMBok, para
que a sessão de treinamento não se torne
apenas entretenimento. No caso do jogo que
desenvolvemos, foram cobertos 34 dos 44 processos
do PMBOK®. Buscou-se um equilíbrio entre
os processos que eram mais relevantes para as
empresas-clientes e aqueles que os participantes
poderiam digerir no espaço de tempo alocado.

Outro ponto importante desse critério é que as
pessoas devem aprender algo que possa ter aplicação
imediata em seu trabalho. Desse modo, no caso do
treinamento de uma metodologia de gerenciamento de
projetos de urna empresa específica, devem ser usadas
exclusivamente ferramentas que estarão à mão das pes-
soas em seu dia-a-dia. Todos os modelos usados devem
poder ser acessados no próximo dia de trabalho.

Enfoque por jogo de negócio

Prático, "entregue o bolo ok!"

Conhecimento do template através do uso

Condições realistas: falta orçamento, falta informação, pes-
soas, às vezes, não colaboram

Exemplo integrado com começo, meio e fim

Soft skill tarnbém valorizado

Metodologia vista como TRILHA (explore, adapte e evolua)

Energizar as pessoas

Critério número 3 - A ferramenta de
desenvolvimento profissional deve fazer
uso criativo da mídia ou da sala de aula para
ensinar gerenciamento de projetos.

Um dos mais importantes desafios na criação de
um jogo de negócio é encontrar um "caso" em que
os processos de planejamento e execução possam
ser realizados na prática. E esse desafio pode ficar
maior se pensarmos nas restrições de espaço e
tempo de uma sala de treinamento. A tecnologia
deve ser usada com moderação: pouco adianta
praticar num software sofisticado que os alunos não
usarão no dia-a-dia. Papel e caneta, post-its e flip-
charts costumam fornecer ferramentas básicas que
ficarão para sempre na memória dos alunos. Quem
tem que dar o show nos jogos de negócios são as
pessoas e suas estratégias, e não os computadores.

Conclusão
Nenhuma metodologia de gerenciamento de

projetos resiste se não for bem estruturada e se não
possuir um bom conteúdo. No entanto, ter um bom
conteúdo é extremamente necessário, mas não é sufi-
ciente para obter sucesso na implementação. É preciso
conquistar corações e mentes dos usuários. A maneira
de transmitir a metodologia fará diferença no grau de
sua adoção. Transmita de uma maneira aborrecida e
conquistará resistências. Ao invés disso, transmita a
metodologia de maneira prática, mostre às pessoas
que a ferramenta pode ser usada para resolver proble-
mas e não para criá-los, e conquiste multiplicadores.

A abordagem prática ajudará o participante
do treinamento a adquirir confiança do quanto
está preparado para suas atividades ou, de modo
contrário, a conscientizar-se das competências
que precisam ser aprimoradas. •
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