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O presente estudo trata sobre o uso de jogos de empresas para o 

ensino das boas práticas de gestão de projetos. Inicialmente são 

apresentados os fundamentos sobre jogos de empresas e gestão de 

projetos, sendo apresentado a seguir um estudo  de caso sobre a 

aplicação desta abordagem em um curso de pós-graduação em uma 

faculdade de São Paulo. Este artigo tem como objetivo compreender 

como o uso desse tipo de ferramenta pode contribuir para a efetiva 

aprendizagem da teoria e prática de gestão de projetos, de maneira 

prática e vivencial. O principal resultado obtido foi estabelecer uma 

visão sobre como executar jogos de empresas de maneira alinhada às 

proposições da Andragogia, que é a disciplina que trata de ensino de 

adultos. Ao final do artigo, são apresentadas as análises sobre os 

resultados obtidos com o estudo de caso e a reflexão sobre como esta 

abordagem pode ser usada para a aprendizagem de gestão de projetos, 

bem como suas respectivas limitações. 
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1. Introdução 

É crescente no Brasil a demanda por capacitação em gestão de projetos e, por conta disto, 

muitos profissionais buscam em cursos de pós-graduação o aprendizado das boas práticas. 

Um importante desafio a ser vencido neste contexto é garantir que os alunos aprendam as 

boas práticas de gestão de projetos de maneira prática e vivencial tanto para as competências e 

habilidades técnicas (Hard Skill) quanto para as gerenciais e comportamentais (Soft Skill), o 

que requer a adoção de técnicas inovadoras em termos de aprendizagem. 

Assim, duas questões surgem quando se trata do uso de jogos de empresas para a 

aprendizagem de gestão de projetos: 

a) Como aplicar esta abordagem? 

b) Por que esta abordagem é adotada? 

Este artigo apresenta um estudo de caso sobre o uso de jogos de empresas como abordagem 

andragógica para a aprendizagem das boas práticas de gestão de projetos em um curso de pós-

graduação. O objetivo principal é compreender como o uso desse tipo de ferramenta pode 

contribuir para a efetiva aprendizagem da teoria e prática de gestão de projetos.  

O estudo de caso foi realizado em uma faculdade da cidade de São Paulo e serviu de base para 

a observação do problema enunciado, tendo como produto os resultados obtidos e as análises 

realizadas, ora apresentadas neste artigo.  

O uso de jogos de empresas para o ensino-aprendizagem tem como justificativas (SAUAIA, 

2006): 1) propiciar aos alunos a simulação da execução e do monitoramento e controle de um 

projeto através de uma aplicação de software, dentro de um ambiente controlado e sem riscos 

desnecessários que venham a afetar um cenário real de negócio; 2) propiciar aos alunos a 

experiência de trabalhar em time e tomar decisões em um projeto, consolidando suas 

competências e habilidades de liderança, organização, negociação, motivação, entre outras. 

A seguir, abordam-se os fundamentos sobre jogos de empresas e gestão de projetos, em 

seguida apresenta-se a metodologia de pesquisa estruturada para o estudo de caso e, por fim, é 

apresentado o cenário de estudo de caso e seus resultados obtidos e respectivas análises. 

2. Fundamentos 

2.1. Jogos de Empresas 

Ensinar adultos não é uma tarefa simples. E isto ocorre por causa de alguns motivos, segundo 

Knowles (2009): 

 Diferentemente das crianças, os adultos quando aprendem comumente questionam sobre a 

necessidade de aprender (o porquê, o quê, o como); 

 Os adultos, por conta de sua maturidade, possuem mais autonomia em suas decisões 

(portanto decidem o que querem aprender) e são autodirecionados; 

 Por possuírem experiências anteriores, os adultos possuem mais recursos de aprendizado e 

modelos mentais estabelecidos quando comparados às crianças; 

 É necessário que haja uma prontidão do aprendiz adulto para que ele efetivamente aprenda; 

 Ao invés de se preocupar com conteúdos, um adulto normalmente se preocupa 

prioritariamente com problema, sendo o conteúdo uma preocupação secundária; 

 Sua necessidade de conhecimento se refere aos valores intrínsecos e recompensa pessoal, 
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não sendo foco de sua atuação apenas a aprovação em avaliações. 

Considerando estas motivações, a Andragogia se constitui como uma técnica para a 

aprendizagem de adultos e tem como cerne de sua proposição propiciar um ambiente 

participativo onde o adulto aprenda através de situações (e não mais de disciplinas), usando de 

maneira significativa suas experiências anteriores e posicionando-o como o responsável por 

seu aprendizado (KNOWLES, 2009). 

Segundo Gramigna (2008), as “vivências são como os momentos vividos pelo grupo em 

atividades simuladas, semelhantes à sua realidade, que permitem ampla participação e forte 

comprometimento com o aqui e o agora”. Uma vivência pode tomar a forma de um jogo. 

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

 São vivências planejadas e tem como referência as situações reais; 

 Pressupõem que há participação ativa dos participantes; 

 Podem gerar emoções durante sua execução, desde as mais genuínas às mais comuns; 

 Estimulam o contato entre os participantes; 

 Acionam as funções dos dois hemisférios do cérebro, ou seja, estimula as capacidades de 

análise, de organização, de sentimento, de experimentação; 

 Gera tensão entre os membros de um grupo e entre os grupos; 

 Tem regras que estabelecem o cenário simulado; 

 Envolve competição entre os grupos, pois se tratando de um jogo alguém deve perder para 

que alguém possa ganhar. 

Assim, segundo Arbex (2005), um jogo de empresas pode ser definido como “simplificadas 

abstrações matemáticas de situações relacionadas com a área empresarial, podendo ser 

definido com um exercício estruturado e que respeite uma seqüência de tomada de decisões 

relativas a um modelo de operação de negócios”. 

A proposição sobre a aprendizagem vivencial e a participação dos alunos adultos é reforçada 

por Masetto (2003) quando argumenta que “no ensino superior a ênfase deva ser dada às 

ações do aluno para que ele possa aprender o que se propõe; que a aprendizagem desejada 

engloba, além dos conhecimentos necessários. Habilidades, competências e análise e 

desenvolvimento de valores, não há como promover esta aprendizagem sem a participação e 

parceria dos próprios aprendizes. Aliás, só eles poderão “aprender”. Ninguém aprenderá por 

eles”. 

Gramigna (2008) e Masetto (2003) apresentam algumas vantagens no uso de jogos de 

empresas, dentre as quais se podem destacar: 

 Contato com uma situação real ou simulada de sua profissão, provocando nos participantes 

a busca de uma solução para o problema; 

 Maior compreensão de conceitos através da análise diagnóstica da situação e da busca de 

conhecimento para o encaminhamento as solução-problema 

 Possibilidade de aplicar as informações à situação real, interagindo teoria e prática; 

 Possibilidade do comprometimento do grupo com os resultados da aprendizagem; 

 Maior envolvimento dos participantes e integração entre facilitador e participantes; 

 Resgate do lúdico no processo de ensino-aprendizagem e conseqüente resgate do potencial 

criativo dos participantes; 

 Possibilidade de mensuração de resultados durante o jogo, favorecendo avaliações 
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comparativas com a realidade empresarial; 

 Maiores chances de desenvolvimento de habilidades técnicas, conceituais e interpessoais. 

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. No Brasil, esta 

abordagem passou a ser adotada a partir de 1980 e atualmente há no mercado uma quantidade 

e variedade razoável de jogos adaptados à realidade e cultura empresarial brasileira 

(GRAMIGNA, 2008). 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 uma competição entre grupos na busca da solução de um 

problema, podendo ser manuais ou computadorizados, gerais ou mais específicos, interativo 

ou não interativo (no que se refere a várias empresas jogando de maneira concomitante) 

(ARBEX, 2005). 

2.2. Gestão de Projetos 

O PMI (Project Management Institute) é uma associação sem fins lucrativos e tem como 

objetivo principal obter avanços na prática, ciência e profissão de gestão de projetos. Foi 

fundado em 1969 nos Estados Unidos por gerentes de projeto e atualmente é a maior 

associação profissional de gestão de projetos no mundo, com mais de 420 mil membros 

espalhados por mais de 70 países (PMI, 2009). 

Entre as várias contribuições realizadas pelo PMI pode-se citar a criação de um guia contendo 

boas práticas para gestão de projetos, conhecido como PMBOK 3rd Edition (A Guide to The 

Project Management Body of Knowledge). Sua primeira versão foi lançada em 1987 e desde 

então tem se consolidado como uma referência básica de conhecimento para todos os 

interessados no tema. 

Segundo o PMI (2004), “um projeto é um empreendimento temporário que tem por objetivo 

criar um produto, serviço ou resultados únicos”. Explorando um pouco mais detalhadamente 

esta definição, pode-se afirmar: A) por ser um empreendimento temporário, um projeto deve 

ser então uma ação com início e fim definidos, e uma vez alcançados seus objetivos ou se 

estes se tornam inatingíveis, é finalizado o projeto; B) diferente de uma operação, os produtos, 

serviços e resultados gerados por um projeto são sempre únicos já que um projeto jamais se 

repete da mesma maneira em termos de execução; C) um projeto por vezes requer uma 

elaboração progressiva (desenvolvimento em passos e de maneira contínua e incremental) 

para garantir o apronfudamento de seus requisitos no tempo adequado do ciclo de vida do 

projeto e o planejamento em ondas.    

Um projeto tem por objetivo o atendimento de requisitos e para tanto deve ser gerenciado. 

Gerenciar um projeto envolve aplicar os conhecimentos, as competências, as ferramentas e as 

técnicas necessárias para atender aos requisitos solicitados (PMI, 2004). Para tanto, é 

necessário a aplicação e integração de boas práticas, todas estas orquestradas por um gerente 

de projetos.  

São objetivos da gestão de projetos (PMI, 2004): 1) identificar os requisitos de um projeto; 2) 

estabelecer os objetivos para um projeto (devendo estes ser claros e atingíveis); 3) balancear o 

atendimento das questões relacionadas à qualidade, escopo, tempo e custo do projeto (o que 

tipicamente os gerentes de projetos chamam de Tríplice Restrição); 4) adaptar as 

especificações e planos e propor diferentes abordagens para atender às preocupações e 

expectativas de diversos Stakeholders (pessoas ou entidades que influenciam ou são 

influenciados pelos resultados de um projeto). 
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Os projetos tipicamente possuem fases e um conjunto de atividades relacionadas a cada uma 

destas e o ciclo de vida de um projeto define quais são as fases que conectam o começo de um 

projeto até seu fim (PMI, 2004).  

Na abordagem proposta pelo PMBOK (PMI, 2004), em cada fase de um projeto são 

executados grupos de processos, a saber: A) Processos de iniciação – define e autoriza um 

projeto ou uma fase; B) Processos de planejamento – defina e refina os objetivos e planeja 

cursos de ação para atendimento dos objetivos do projeto; C) Processos de execução – integra 

pessoas e outros recursos para executar o projeto; D) Processos de controle – mede e monitora 

regularmente os resultados do projeto para identificar variações em relação ao planejado e 

tomar ações corretivas para garantir o atendimento dos objetivos do projeto; E) Processos de 

encerramento – formaliza a aceitação do projeto ou fase conclusiva para garantir o 

encerramento do projeto de uma forma organizada. 

Além dos grupos de processos, o PMBOK (PMI, 2004) propõe que as boas práticas para a 

gestão de projetos sejam divididas em nove áreas de conhecimento, sendo elas: 

 Gestão de Integração – como o próprio nome diz, tem por objetivo integrar os vários 

elementos da gestão de projetos e as demais áreas de conhecimentos; 

 Gestão de Escopo – garante que o projeto contenha todo o trabalho requerido (e somente 

ele); 

 Gestão de Tempo – garante que o projeto seja entregue no prazo; 

 Gestão de Custo – envolve planejar, estimar, orçar e controlar de maneira que o projeto 

seja completado dentro do orçamento aprovado; 

 Gestão de Qualidade – garante que o projeto seja entregue com a qualidade requerida pelos 

Stakeholders; 

 Gestão de Recursos Humanos – organiza e gerencia o time de projeto; 

 Gestão de Comunicações – garante que as informações do projeto sejam geradas, 

coletadas, disseminadas, armazenadas e disponíveis de maneira tempestiva aos 

Stakeholders; 

 Gestão de Riscos – garante que os riscos do projeto sejam gerenciados; 

 Gestão de Aquisições – envolve a compra e aquisições de produtos ou serviços de 

fornecedores e a gestão destes durante o projeto. 

Sendo o gerente de projetos o principal responsável pelo sucesso do projeto, este deve possuir 

as competências e habilidades técnicas necessárias para a execução das boas práticas de 

gestão de projetos (Hard Skill) e, além disto, 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 (Soft Skill) (PMI, 2004). 

3. Metodologia de Pesquisa 

Para entendimento sobre o método de pesquisa adotado, são apresentados a seguir as 

premissas e requisitos estabelecidos para a seleção e forma de implementação deste método. 

Foi selecionado o modelo de Estudo de Caso para o planejamento e execução deste trabalho, 

conforme proposto por Yin, buscando assim 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 vários cursos de pós-graduação no Brasil, 

inferindo-se que este estudo de caso único seja, portanto, um exemplo típico e representativo 
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para o problema em questão, possibilitando assim, com certos cuidados, fazer uma 

generalização analítica (YIN, 2005). 

De maneira sucinta, foram executadas as seguintes atividades de pesquisa: 

 Revisão bibliográfica dos fundamentos que dão a sustentação teórica ao trabalho; 

 Elaboração do protocolo de pesquisa e da lista dos pontos a serem observados no estudo de 

caso, sendo destacados: 

 Questões centrais e respectivas proposições – em aderência ao exposto na 

seção de Introdução deste trabalho, foram formuladas as seguintes questões e 

suas respectivas proposições para direcionamento dos trabalhos de pesquisa: 

  Como aplicar a abordagem de jogos de empresa para o ensino-

aprendizagem de gestão de projetos? É necessário que se realize 

previamente um planejamento detalhado e minucioso dos passos do 

jogo e das técnicas andragógicas a serem empregadas durante sua 

execução, bem como seja realizada a preparação dos professores para a 

aplicação de técnicas vivenciais e dos materiais necessários nas 

vivências; 

 Por que esta abordagem é adotada para o ensino-aprendizagem de 

gestão de projetos? Porque quando comparada ás técnicas tradicionais 

de ensino-aprendizagem (como aulas expositivas, leituras ou 

seminários), esta abordagem se mostra mais eficaz, trazendo um 

aprendizado mais efetivo e mais perene aos alunos através da 

oportunidade de se vivenciar gestão de projetos de maneira prática;   

 Método de pesquisa e técnica de coleta de dados – o método planejado 

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 previamente elaborado; e C) 

avaliação dos documentos sobre o TOPSIM; 

 Entendimento do cenário – optou-se por utilizar uma perspectiva exploratória 

para a observação do estudo de caso, na qual se avaliaram os passos, as 

técnicas, as pessoas e a tecnologia envolvidas no contexto estudado; 

 Unidade e período de análise – foi planejada a observação das execuções do 

jogo em quatro turmas no período de setembro de 2008 a abril de 2009, 

envolvendo aproximadamente cem alunos; 

 Procedimentos de campo – foram estabelecidos elementos como: A) a forma 

de contato com a organização-escopo; B) a formalização da pesquisa; C) o 

caminho necessário para o conhecimento sobre a organização; D) o 

planejamento de realização das visitas; 

 Apresentação dos resultados – para demonstrar os resultados obtidos com a 

realização do estudo de caso optou-se por descrevê-los na seção de 

apresentação do estudo de caso deste trabalho; 

 Plano de análise dos resultados – para a análise do estudo de caso 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 com os princípios e práticas propostas por estas 

abordagens de aprendizagem; 
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 Condução do estudo de caso na organização-escopo, conforme protocolo elaborado; 

 Análise dos resultados obtidos e elaboração das conclusões do trabalho. 

4. Cenário do Jogo 

Entendidos os fundamentos sobre jogos de empresas e gestão de projetos e definido a 

metodologia de pesquisa empregada para a estruturação do trabalho, é apresentado agora o 

cenário sobre a ferramenta TOPSIM. 

 O TOPSIM – Project Management é a ferramenta que suporta o jogo de empresa apresentado 

neste trabalho e tem por objetivo 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 

desenvolvida pela Tata Interactive Systems da Alemanha (a Tata é uma das maiores empresas 

indianas de tecnologia da informação) e tem como princípio a frase “Learning Business by 

Doing Business” (que traduzida significa “aprendendo negócio através da execução de 

negócio” (TATA, 2007). O TOPSIM pode ser executado nos idiomas alemão ou inglês. 

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

 Aprender as responsabilidades primárias de um gerente de projetos; 

 Identificar requisitos organizacionais para uma gestão de projetos com sucesso; 

 Reconhecer as possibilidades e limites em gestão de projetos e tornar-se sensível aos 

efeitos de cada decisão; 

 Exposição aos métodos e instrumentos 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 abrangência sem relegar dos detalhes; 

 Aprender a estruturar e resolver problemas; 

 Praticar comunicação efetiva através de visualização; 

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

O cenário proposto pelo TOPSIM 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 como. Hypermax é o nome da empresa 

fictícia contratada pela Family-Fun para executar este projeto e o cenário organizacional onde 

os participantes do jogo de empresa experimentam a simulação das boas práticas de gestão de 

projetos (TATA, 2007). São definidas três metas para avaliar o sucesso do projeto e 

conseqüentemente o vencedor do jogo, nesta ordem (TATA, 2007): 1) Obter lucros para 

garantir a sobrevivência da empresa; 2) Maximizar satisfação do cliente; 3) Propositadamente 

desenvolver e manter tecnologia de ponta. 
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Figura 1 – Painel do TOPSIM com Diagrama de Precedência 

A partir de um Diagrama de Precedência (Figura 1) que funciona como um painel para as 

jogadas, os times de projeto tomam decisões sobre os pacotes de trabalho do projeto 

(entregáveis) buscando ora diminuir prazo, ora melhorar o caminho critico, ora diminuir 

custos, ora mitigar riscos, ora aumentar qualidade, ora aumentar tecnologia, ora a combinação 

destes. A cada decisão tomada, os atributos de cumprimento de prazo, de margem de lucro, de 

tecnologia, de qualidade e de custo constantes do painel sofrem alterações em termos de 

pontuação e por conseqüência alteram os resultados do projeto. As jogadas são executadas em 

cinco rodadas e cada rodada representa um conjunto de semanas de execução do projeto. 

Um conceito-chave é explorado e praticado pelos participantes deste jogo de empresas: o 

gerenciamento da Tríplice Restrição, o que confere ao TOPSIM grande valor no processo de 

ensino-aprendizagem das boas práticas de gestão de projetos. 

5. Desenvolvimento 

São apresentadas nesta seção as informações sobre o estudo de caso realizado na faculdade 

IBTA sobre o uso de jogos de empresas, os passos do planejamento, execução e encerramento 

bem como os resultados obtidos e a análise destes resultados à luz dos fundamentos 

apresentados. 

5.1. Sobre a instituição e o curso 

A organização-escopo deste estudo de caso, a Faculdade IBTA, foi fundada na cidade de São 

Paulo no ano de 2001 por um grupo de investidores do segmento de educação e destaca-se nas 

áreas de tecnologia e gestão. Oferece cursos de graduação e pós-graduação em três campi 

localizados nas cidades de São Paulo, Campinas e São José dos Campos. É mantida pela Veris 

Educacional e possui mais de três mil alunos matriculados. 
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Desde setembro de 2003 a Faculdade IBTA oferece o curso de gestão de projetos em TI – 

Abordagem PMI, que tem por objetivo capacitar profissionais de Tecnologia da Informação 

nas boas práticas de gestão de projeto, segundo a visão do PMBOK. Desde o início do curso 

foram montadas trinta turmas e formados aproximadamente quinhentos alunos, sendo um 

desafio constante a formação dos alunos com uma abordagem prática e vivencial, surgindo 

assim a necessidade de se adotar jogos de empresas como um recurso didático. 

A Faculdade IBTA possui parcerias 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 de pós-graduação através do uso do TOPSIM. Inicialmente, 

procurou-se entender as potencialidades da ferramenta para a simulação das boas práticas de 

gestão de projetos e, posteriormente, realizou-se um estudo mais aprofundado sobre a 

ferramenta e a aderência de suas atividades às práticas propostas pelo PMBOK. Como 

resultado, chegou-se à conclusão de que o TOPSIM cobre 75% das práticas propostas pelo 

PMBOK, o que garante alinhamento da ferramenta aos objetivos de aprendizagem do curso.  

Além dos potenciais ganhos de aprendizado, percebeu-se também a possibilidade de se 

utilizar os resultados deste jogo de empresa como insumo para a elaboração dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) a serem elaborados pelos alunos ao final do curso. Assim, foram 

estabelecidos como objetivos: 

 Simular através de aplicação de software a execução das boas práticas de gestão de projeto, 

segundo a abordagem do PMBOK; 

 Propiciar aos alunos a experiência de tomar decisões em projetos em um ambiente 

controlado e sem riscos reais; 

 Prover insumos para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da pós-

graduação em um formato de Relato de Experiência. 

5.2. Planejamento e Preparação do Jogo 

O primeiro passo planejado para colocar a ação proposta em marcha foi com relação à 

capacitação dos facilitadores que fariam a execução da ferramenta junto aos alunos. Um 

instrutor da Tata da Alemanha veio ao Brasil em meados de 2008 e treinou alguns professores 

da pós-graduação na ferramenta. Segundo a coordenação do curso, esta experiência foi muito 

proveitosa, pois gerou insumos significativos para o planejamento e preparação do jogo a ser 

rodado especificamente no curso de pós-graduação. 

Ainda na fase de planejamento, todos os materiais disponibilizados sobre a ferramenta foram 

avaliados. Por estarem escritos na língua inglesa, avaliou-se a possibilidade de se traduzir os 

materiais para a língua portuguesa. Porém, dada a quantidade de materiais a serem traduzidos 

e a constante atualização destes pela Tata quando do lançamento de releases da ferramenta, 

optou-se por utilizar o material original em inglês como referência para os alunos, tomando-se 

o cuidado de disponibilizá-los aos alunos com grande antecedência. Adicionalmente, foi 

criada uma apresentação em português contendo as instruções e as regras específicas sobre o 

jogo executado na pós-graduação. 

Foram criados também templates (formulários pré-formatados) 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 destas decisões e 

seus racionais ajudaria os times de projetos a entender de que maneira as decisões tomadas 

influenciaram nos resultados do jogo.   
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Uma agenda foi elaborada (oito encontros, ao todo) para estabelecer a dinâmica de execução 

do jogo, sendo assim composta: A) 1o. Encontro – reunião de abertura do projeto (ou Kickoff 

Meeting) com o objetivo de apresentar aos alunos as regras e condições do jogo; B) 2º. 

Encontro – reunião para fornecer aos alunos as orientações específicas sobre a elaboração do 

TCC; C) 3º. ao 7º. Encontro – execução das cinco rodadas do TOPSIM; D) 8º. Encontro – 

divulgação do time de projeto vencedor e apresentação das estratégias e lições aprendidas de 

cada time. 

Como preparação prévia ao jogo, 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 realizadas para garantir o desempenho e a 

qualidade das execuções 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 assim a execução de atividades lúdicas com os alunos. 

Uma vez que o TOPSIM foi executado no curso de pós-graduação em quatro turmas de 

alunos (em momentos distintos), o relato a seguir consolida e apresenta para as fases seguintes 

(execução e encerramento) os fatos e experiências de uma execução típica do jogo de 

empresa. 

5.3. Execução do Jogo 

Ao início da execução do jogo, em cada turma, os alunos participam de uma reunião de 

abertura do jogo. Esta atividade simula uma situação típica das reuniões de abertura de um 

projeto (também conhecidas como Kickoff Meeting) e tem por objetivo estabelecer com os 

alunos um contrato de execução das rodadas e das entregas a serem realizadas por eles até o 

fim do jogo. 

Nesta reunião de abertura são executadas as atividades de: A) apresentação das informações 

gerais sobre o jogo de empresa para a turma em execução; B) execução de uma atividade 

lúdica sobre a construção de uma torre futurística usando blocos de Lego; C) apresentação do 

cenário do TOPSIM aos alunos e disponibilização 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 na reunião de abertura, é executada 

a dinâmica de construção de torre de Lego que tem por objetivo reforçar aos alunos a 

importância em gerenciar a Tríplice Restrição quando da tomada de decisões durante o jogo, 

conceito este que permeia a dinâmica implícita no TOPSIM e representa um dos grandes 

desafios dos gerentes de projetos em seus cotidianos.  

Esta atividade de construção da torre de Lego consiste de quatro momentos:  

1) Planejamento – quando são apresentados aos alunos os requisitos e restrições e é 

solicitado que, em grupos, sejam elaborados planos com informações de tempo de 

construção, números de blocos a serem usados e altura da torre;  

2) Execução – entregues os planos ao facilitador, é iniciada a fase de construção das 

torres pelos grupos (enquanto um grupo executa a construção, outro grupo realiza o 

trabalho de auditoria da construção e informa ao facilitador os resultados obtidos de 

tempo gasto, número de blocos utilizados e altura alcançada); 

3) Avaliação – o facilitador, de posse dos planos e dos resultados e juntamente com os 

alunos, identifica o time vencedor considerando qual deles obteve resultados mais 

próximos do planejado; 
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4) Sessão de lições aprendidas – através de um brainstorming breve, facilitador e alunos 

discutem os pontos de acerto e de erro incorridos durante o planejamento e execução 

da torre e identificam e registram suas lições aprendidas. 

Após a dinâmica da torre e a orientação sobre o cenário do jogo, o facilitador instrui a turma a 

que se divida em no máximo dez times de projeto, com no máximo três alunos em cada time 

de projeto (o número máximo de times se refere à limitação imposta pelo TOPSIM para o 

processamento das rodadas e o número máximo de alunos por time se refere à questão 

ergonômica quanto à visualização e operação da ferramenta). A partir deste momento estão 

formados os times de projetos e iniciam-se as execuções das rodadas. 

Rodada Semanas Dinâmica 

1 1 Nesta 1ª. rodada é executada apenas a semana 1 e o objetivo desta rodada é permitir 

que os times de projeto se familiarizem com a ferramenta e com a dinâmica do jogo. 

São tomadas decisões, porém não é requerido que sejam formalizadas.  

2 2 a 14 A partir desta rodada os times começam a tomar suas decisões efetivamente e 

formalizá-las. Normalmente começam a surgir eventos de distúrbio e de riscos no 

cenário e os times precisam gerenciar a Tríplice Restrição com mais freqüência. 

3 15 a 19 Apesar de haver poucas semanas nesta rodada, o nível de decisões tomadas pelos 

alunos é mais intenso e requer mais cuidado, pois as decisões tomadas nas decisões 

anteriores começam a gerar riscos secundários. 

4 20 a 39 Nesta rodada vários riscos não planejados começam a surgir (como surto de gripe, 

bombas da 2ª. guerra encontradas, terremotos, greves, etc.) e os times de projeto 

entram em momentos de crise pela intensa convivência entre seus membros e 

opiniões diferentes. 

5 40 a 85 Este é o momento final do jogo no qual os times de projeto tentam ao máximo manter 

os indicadores de lucratividade, qualidade, tecnologia positivos, o que nem sempre é 

possível. 

Tabela 1 – Rodadas e suas respectivas dinâmicas 

 

As rodadas ocorrem em cinco dias distintos (vide Tabela 1) e, em cada uma delas, os times de 

projeto visualizam os pacotes de trabalho apresentados no Diagrama de Precedência (vide 

Figura 1) e tomam decisões a respeito de escopo, prazo, custo, riscos, recursos humanos, 

qualidade, comunicações e aquisições do projeto (vide Figura 2). É requerido que os times de 

projeto documentem ao menos dez das decisões tomadas em um template previamente 

elaborado, constituindo-se este documento na memória dos racionais das jogadas. 

Durante todo o período de execução das rodadas o facilitador acompanha 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 disponibilizam as jogadas efetuadas ao 

facilitador para o processamento da rodada. São gerados relatórios de desempenho do projeto 

de cada time e o facilitador realiza em conjunto com os times uma sessão de análise 

comparativa dos resultados dos times e de feedbacks. 

5.4. Encerramento do Jogo 

De maneira análoga à reunião de abertura do jogo, é realizada após a execução das cinco 
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rodadas uma reunião de fechamento de projeto. São executadas 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 individuais para avaliação); D) sessão de lições 

aprendidas conjunta com todos os alunos sobre o uso das práticas de gestão de projetos. 

 

 

Figura 2 – Painel do TOPSIM com alternativas para decisões 

5.5. Análise dos Resultados 

Descrito o cenário do estudo de caso, podem-se identificar os passos necessários para a 

execução do jogo de empresas utilizando o TOPSIM no curso de pós-graduação da Faculdade 

IBTA (desde seu começo até seu encerramento), respondendo assim à primeira questão 

formulada para o estudo de caso: o “como” executar este jogo. 

 

A segunda questão está relacionada com o “por quê” utilizar-se esta abordagem e a análise de 

resultados abaixo responde a esta questão: 

Análise dos Resultados 

 Dada a interatividade proporcionada pela ferramenta na simulação de um projeto, pôde-se observar que os 

alunos puderam aprender gestão de projetos de uma maneira mais prática, participativa e vivencial se 

comparada aos métodos tradicionais de ensino-aprendizagem, como aula expositiva e/ou leitura, por exemplo. 

 Pode-se afirmar que a interação e cooperação entre os alunos para a organização, planejamento, execução e 

encerramento do projeto durante o jogo propiciou aos alunos o fortalecimento de suas competências e 

habilidades comportamentais e gerenciais como liderança, negociação, motivação e gestão de times. 
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 Durante a execução das rodadas, notou-se que constantemente os alunos precisaram recorrer ao PMBOK para 

consultar as boas práticas, o que colaborou para a consolidação dos conhecimentos técnicos e 

conseqüentemente 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 da execução de uma aplicação de software trouxe ao processo de 

aprendizado um alto grau de participação, atratividade, dinamismo 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. 

 Pelo fato do curso ora estudado possuir alunos com formação e experiência predominantemente técnicas, 

percebeu-se que alguns tiveram certa dificuldade em participar de atividades mais comportamentais 

inicialmente, o que foi sanado posteriormente através da ação do facilitador. 

 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 

6. Conclusão 

Os jogos de empresas requerem um processo de planejamento e acompanhamento estruturado 

e minucioso para sua adequada realização, o que foi facilmente percebido quando da 

observação deste estudo de caso. Em uma primeira analise, atribui-se isto 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 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 dominar os fundamentos sobre gestão de projetos, sob pena de 

não obterem um bom aproveitamento de aprendizado e o jogo se transformar em uma 

sucessão de tentativas e erros na busca da melhor decisão, sem uma conexão clara com os 

conhecimentos. Disto, pode-se inferir que este formato de jogo de empresa é mais aplicável a 

grupos de participantes com maior experiência ou boa formação acadêmica, não sendo 

recomendável a grupos de iniciantes. Como as decisões sobre as situações de projeto são 

complexas e, por conseqüência, demandam maior tempo dos participantes, também não é 

recomendável a aplicação deste jogo em cursos de curta duração. 

Conforme observado e posteriormente relatado pelos alunos e professores, o uso do jogo neste 

estudo de caso produziu nos alunos uma percepção de aprendizado mais efetivo na medida em 

que as jogadas propiciaram simular situações do cotidiano real de projetos, o que em sala de 

aula nem sempre é possível reproduzir apenas com os métodos mais tradicionais.  

A utilização de um software para a execução do jogo foi outro elemento determinante para o 

sucesso da experiência, pois simular situações de projeto de maneira integrada e com a 
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riqueza de detalhes necessária é pouco provável sem o apoio de ferramentas automatizadas. 

Pode-se constatar que as proposições realizadas pela Andragogia para a aprendizagem de 

adultos (neste caso, experimentadas 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, estes podem ser 

complementados pelos jogos de empresas, de maneira integrada.  

Por fim, a adoção da Andragogia pode requerer que os professores tenham um conhecimento 

aprofundado sobre o uso das práticas andragógicas na preparação e ministração de suas aulas 

e avaliação dos objetivos de aprendizagem não obstante o domínio técnico que já possuam em 

suas áreas de atuação. 
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