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1- RESUMO 

O artigo apresenta a utilização dos jogos nos programas de treinamento e 

desenvolvimento das empresas com objetivo de potencializar a construção de novas 

habilidades e competências. O treinamento e desenvolvimento exige a obtenção de 

habilidades, regras, condutas e atitudes que visem a melhoria das características dos 

colaboradores para atender às exigências de suas funções e aperfeiçoar suas 

capacidades, desenvolvendo competências e motivações, tornando possível mudar o 

comportamento das pessoas para dar ênfase a mudança de cultura organizacional. 

Os jogos utilizados da forma correta proporcionam curiosidade aos colaboradores que 

refletem sistemicamente suas decisões diante da realidade da empresa e 

potencializam a construção de novos conhecimentos por envolver os participantes na 

solução de problema. 

Palavras-chave: Jogos de Empresas, Jogos de Tabuleiro, Treinamento Empresarial. 

2- INTRODUÇÃO 

O mercado de trabalho no Brasil está cada vez mais amplo e moderno, com isso a 

falta de mão de obra qualificada torna-se um problema comum nas organizações. 

Com a busca por melhores resultados, muitas empresas passaram a gerir seus 

colaboradores, investindo em diversos tipos de treinamento. 

Os treinamentos têm como finalidade desenvolver e aperfeiçoar as competências dos 

envolvidos de uma forma mais específica pois estarão diretamente ligados aos 

objetivos da própria empresa, e o uso de jogos trouxe uma forma dinâmica e prática 

de desenvolvimento. 

Para Failde (2007, p.56), “as dinâmicas de grupo provocam comportamentos e 

atitudes que revelam características que dificilmente podem ser observadas em 

técnicas individuais”. 

Diante disso, apresentaremos um estudo focado nos jogos de tabuleiro, que também 

são dinâmicos, mas além de tudo, são os que mais se aproximam com a realidade 

vivida no cotidiano. 

3- OBJETIVOS 

 Esse artigo tem como objetivo mostrar os benefícios dos treinamentos com jogos de 

tabuleiro como forma de treinamento dos profissionais nas organizações, mostrando 

a forma como esse tipo de treinamento é aplicado, quais são os seus benefícios tanto 

para a empresa quanto para os funcionários como solução para diversas situações 

que podem vir a ocorrer no ambiente corporativo. 



4. METODOLOGIA 

 O jogo é uma metodologia que estimula o aprendizado e constitui um importante 

passo no processo de evolução das relações ensino e aprendizagem, permitindo 

simular continuamente diversos tipos de decisões, o uso dos jogos de negócios 

permite que os participantes tenham condições de aprender por meio de um processo 

em que são atores principais do aprendizado, dentro de um ambiente simulado, nos 

devolvendo uma fascinante energia que nos possibilita ir e vir, trocar e transformar, 

promovendo a descoberta, o encontro do homem consigo mesmo, com os outros e 

com o universo. 

“A metodologia corresponde a um conjunto de procedimentos a ser realizado na 

obtenção do conhecimento. É a aplicação do método por meio de um processo e 

técnicas que garante a legitimidade científica do saber obtido” (BARROS e 

LEHFELD,2007, p.2). 

 5. DESENVOLVIMENTO 

“O desenvolvimento pode ser caracterizado como qualquer mudança para melhor, por 

menos que seja detonada por uma força interna ou externa à pessoa, ou seja, a 

passagem de uma situação A para uma situação B” (GRAMIGNA, 2007, p.1). 

De acordo com VICENTE (2001, p.14), “os Jogos de Empresas são jogos nos quais 

os participantes assumem o papel de um tomador de decisões em uma organização 

empresarial. Geralmente este papel é de CEO, diretor da empresa ou gerente de 

algum setor”. 

“O jogo é uma atividade espontânea, realizada por mais de uma pessoa, regida por 

regras que determinam quem vencerá. Estas regras e inclui o tempo de duração o que 

é permitido e proibido, valores das jogadas e indicadores sobre como termina a 

partida” (GRAMIGNA, 2007, p.3). 

Os chamados jogos corporativos têm o objetivo de treinar os membros de uma equipe 

ou de ensinar e experimentar um novo comportamento, conceito ou estratégia. Em 

uma época em que o uso de recursos tecnológicos, como e-learning é cada vez mais 

utilizado, jogos de tabuleiro caminham na contramão dessa tendência. 

O jogo de xadrez tem o objetivo realizar uma atividade em grupo em três etapas 

distintas: planejamento, execução e seleção, as competências a serem observadas 

são o foco no cliente, comunicação, organização, planejamento estratégico, trabalho 

em equipe, consenso, sinergia, habilidade para ouvir, flexibilidade, criatividade, 

liderança, foco em resultados. 



Dinâmica de grupo é uma técnica vivencial, utilizada para observar comportamentos 

específicos, o jogo com foco em competências permite investigar melhor os 

comportamentos dos indivíduos e identificar com maior confiança as competências 

presentes no repertório comportamental. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A implantação do desenvolvimento de competências pessoais diversificadas 

transformou-se em estratégia organizacional, contudo destaca-se também que ela 

pode representar uma ameaça à permanência do empregado na organização. O 

planejamento estratégico deve ser efetivado em uma ação conjunta, vinculada à 

estratégia da empresa, com o envolvimento de outros setores. Estes aspectos 

relacionados ao pensamento coletivo em uma organização devem expressar de forma 

concreta a missão, visão, valores, normas e objetivos dessa empresa. E acima de 

tudo, mais do que criar tais procedimentos estratégicos, é preciso disseminá-los na 

organização. 
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