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RESUMO 

A dinâmica de simulação empresarial no processo de aprendizado dos alunos tem 

como o principal objetivo auxiliar na formação do conhecimento dos mesmos por 

meio de simulações de situações semelhantes as que ocorrem em um ambiente 

empresarial, ou seja, esclarecer o conteúdo teórico aprendido em sala de aula e 

transformá-los em habilidades técnicas. Através da utilização dos jogos de empresas 

o aluno passa a ter contato direto com experiências técnicas, que no decorrer do 

curso constroem capacidades para que possam tomar decisões e adquirir 

experiência de trabalho em equipe. A metodologia empregada neste trabalho foi à 

metodologia descritiva e o método utilizado foi o qualitativo. Este artigo consiste em 

um estudo de caso e a coleta dos dados foi obtida através de entrevistas e de um 

questionário estruturado. Verificou-se através do trabalho que os professores das 

disciplinas de Administração da Produção, Gestão de Projetos e Logística 

conseguiram vincular boa parte dos aspectos teóricos desenvolvidos em sala de 

aula no contexto da dinâmica aplicada. Por meio do projeto, foi possível o 

desenvolvimento da interdisciplinaridade dos conteúdos, permitindo aos alunos uma 

visão mais ampla e conectada do sistema produtivo de uma empresa. Conclui-se 

com o trabalho que a utilização de dinâmicas de simulação empresarial gerou um 

elevado índice de motivação e aprendizado nos alunos envolvidos. 

Palavras-Chave: Simulação empresarial; Dinâmica; Pesquisa. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O modo tradicional de ensino onde o professor é o responsável por transmitir 

conhecimento e o estudante é o ouvinte, apresenta dificuldades nos dias atuais no 

que tange a motivação e assimilação no processo de transmissão do conhecimento. 

Deste modo, os próprios alunos já solicitam outros meios de transmissão de 

conhecimento. 

A utilização de jogos empresariais está ganhando cada vez mais espaço no 

processo de aprendizado nos cursos de graduação, o mesmo auxilia na formação de 

conhecimento dos alunos, possibilitando uma visão mais ampla das reais situações 

vivenciadas em um ambiente organizacional. 

Normalmente no curso superior de administração não é oferecido ao aluno 

oportunidades de experiência técnica, onde os mesmos somente conhecem as 



partes teóricas apresentadas em sala de aula (MOTA, MELLO E PAIXÃO, 2012). 

Assim, torna-se importante os jogos empresarias no ambiente acadêmico, pois este 

possibilita uma visão ampla de como acontece às atividades no ambiente 

organizacional.  

Este artigo estudo o caso da dinâmica de simulação empresarial realizada na 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas – FACESM, sendo a 

mesma direcionada para os alunos do terceiro ano do curso de administração e tem 

como propósito reproduzir uma linha fictícia de montagem de tablets. 

2. OBJETIVOS 

Este Trabalho tem por objetivo geral analisar a dinâmica de simulação 

empresarial no processo de aprendizado dos alunos do curso de graduação em 

administração da FACESM, localizada em Itajubá, MG. Os Objetivos específicos 

deste trabalho são: Caracterizar o processo de desenvolvimento da dinâmica, 

Identificar a influência da dinâmica no aprendizado na percepção dos alunos, 

Identificar a influência da dinâmica no aprendizado na percepção dos professores; 

3. METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa do trabalho consiste em um estudo de caso e os 

dados foram obtidos por meio entrevistas e de um questionário estruturado. 

4. DESENVOLVIMENTO 

4.1. JOGOS EMPRESARAIS 

Segundo Gramigna (2007) a origem dos jogos de empresas destaca-se no 

século XIX, onde militares utilizavam como forma de estratégias e táticas para que 

fossem aplicadas em batalhas reais. Os jogos simulados enriqueceram nos Estados 

Unidos na década de 1950, com objetivo de preparar executivos da área financeira. 

Devido à evolução da tecnologia os jogos de empresas foram introduzidos 

nas universidades estrangeiras e seus primeiros resultados começaram a aparecer a 

partir dos anos de 1963. Os modelos de jogos utilizados eram simples, e mesmo 

assim os professores já ressaltavam a importância da utilização dos mesmos no 

ambiente acadêmico (MENDES, 1997). 

Os jogos de empresas chegaram ao Brasil a partir da década de 1980, onde 

os jogos eram importados e traduzidos para aplicação do mesmo. Atualmente 

existem profissionais e consultores que desenvolvem simuladores onde seja 

possível demonstrar com realidade as principais ocorrências empresariais, tornando-



se uma ferramenta de suma importância tanto para a área empresarial com para o 

ambiente educacional (GRAMIGNA, 2007). 

As pesquisas de Motta (2012, p.354), apontam que os jogos de empresas 

possibilitam que o individuo possa distinguir o que foi estudado em ambiente 

acadêmico, para colocar em prática quando for tomar decisões, além de 

proporcionar ao participante a experiência de trabalho em grupo.  

Para Gramigna (2007) há situações em que para melhor preparar as pessoas 

é necessário usar simuladores, pois assim a observação do comportamento 

individual é simplificada, sendo possível repetir as atividades sempre que necessário 

e na mesma circunstância. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

No processo da dinâmica os alunos foram submetidos a realizarem várias 

atividades até a data prevista para a efetuação da mesma. Durantes este período, 

os alunos calcularam as previsões de demandas para a produção dos tablets, 

realizaram as etapas da estrutura analítica do projeto, desenvolveram o protótipo e 

executaram em sala de aula a simulação da linha de produção dos tablets. 

Verificou-se através do trabalho que os professores das disciplinas de 

Administração da Produção, Gestão de Projetos e Logística conseguiram vincular 

boa parte dos aspectos teóricos desenvolvidos em sala de aula no contexto da 

dinâmica desenvolvida. 

Por meio do projeto, foi possível o desenvolvimento da interdisciplinaridade 

das disciplinas, permitindo aos alunos uma visão mais ampla e conectada do 

sistema produtivo de uma empresa. O trabalho também identificou um elevado 

índice de motivação e aprendizado dos conteúdos envolvidos nos alunos. 
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