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Os jogos de empresas têm o objetivo de dinamizar, treinar, selecionar, capacitar os colaboradores da empresa para que esta tenha
vantagem competitiva e se posicione positivamente no mercado.
Os jogos, de modo como são trabalhados permitem que os colaboradores assimilem os novos conceitos, re-avaliem os conceitos defasados e tenham mais estímulo ao trabalho pelo desenvolvimento
de suas habilidades e competências. Proporcionam os jogos de
empresas que as vivências do jogo sejam focadas na realidade em
que o colaborador vive tanto na empresa quanto no seu cotidiano,
uma vez que quanto maior o sincronismo entre as partes empresacolaborador, maior as suas potencialidades. A metodologia utilizada neste estudo é feita dentro de uma abordagem qualitativa,
por meio de levantamentos bibliográficos e em periódicos. Assim,
a proposta deste estudo é apontar a eficácia desse instrumento na
interação da equipe, de modo multidisciplinar, proporcionando à
empresa, todo o conhecimento possível por parte de seus colaboradores, a satisfação deles pelo trabalho desenvolvido, melhor
qualidade do produto, a permanente satisfação dos clientes e, com
isso, a ampliação dos benefícios que tornem a empresa competitiva.
Palavras-Chave: Jogos de empresa, empresa, habilidade, competência,
experiência de vida.
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The games of companies are designed to stimulate, train, select,
train the employees of the company so that it has competitive advantage and position it positively in the market. The games, so
they are worked allow employees to assimilate new concepts, reevaluate the concepts delayed and have more incentive to work
for the development of skills and competencies. Provide the games of the experiences of companies that are focused on the reality game in which the employee lives both in business and in their
daily lives, since the higher the synchronism between the partiesemployee company, the greater its potential. The methodology
used in this study is done within a qualitative approach, through
surveys and literature in journals. Thus, the purpose of this study
is to point the effectiveness of this instrument in the interaction of
the team, so multidisciplinary, providing the company, all the
knowledge possible from their employees, to meet them at work,
better product quality, the continued satisfaction customer and
thus the extension of benefits that make the company competitive.
Keywords: Games company, company, ability, competence, experience
of life.
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1.

INTRODUÇÃO
Este artigo discorre sobre os Jogos de Empresas que são considerados instrumentos de
extrema relevância para a dinâmica da empresa; quer seja para treinamentos, para mudanças comportamentais ou posturais, para desenvolvimento de habilidades e competências, para a garantia da saúde mercadológica da empresa, entre outros.
Contudo, para que os jogos sejam aplicados estes devem ser selecionados de
acordo com o objetivo pretendido pela organização, bem como deve conter conteúdos
e objetivos que proporcionem crescimento pessoal e profissional para quem os vivencia.
Casa jogo tem suas próprias características e estas devem estar atreladas às
necessidades imediatas, com metodologia e etapas que sejam bem evidenciadas para
que não restem dúvidas sobre a sua intenção e funcionalidade.
Os jogos são facilitadores de aprendizagem e nessa hora, a empresa funciona
com o mesmo objetivo da escola, que é ensinar e aprender.
Dentro da empresa, a aprendizagem faz com que esta possua um diferencial
de competitividade no mercado.

2.

O JOGO
Para Gramigna (1993):
O jogo é uma atividade espontânea, realizada por mais de uma pessoa, regida
por regras que determinam quem vencerá. Estas regras incluem o tempo de duração, o que é permitido e proibido, valores das jogadas e indicadores sobre como
terminar a partida (GRAMIGNA (1993, p. 36).

Na opinião de Falcão (2003, p. 1) jogo é como "toda e qualquer interação entre
dois ou mais sujeitos dentro de um conjunto definido de regras."
Para Campos (2005):
O jogo ativa e desenvolve os esquemas de conhecimento, aqueles que vão poder
colaborar na aprendizagem de qualquer novo conhecimento, como observar e identificar, comparar e classificar, conceituar, relacionar e inferir. Também são esquemas de conhecimento os procedimentos utilizados no jogo como o planejamento, a previsão, a antecipação, o método de registro e contagem e outros.

Já Antunes (2002, p.21) define jogo como sendo “uma relação interpessoal definida por regras”.
O ato de jogar é um método de aprender que leva as pessoas a experimentar uma
vivência como se fosse real. O experimentar exige da pessoa uma reflexão sobre o
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que foi aprendido e, esta experiência soma-se ao conteúdo que esta pessoa traz
sobre sua história até então (ELGOOD, 1987, p.52).

Ainda Elgood (1987, p. 60) define jogo como qualquer exercício que atenda a
determinadas condições, como:
•

Tenha uma estrutura suficientemente evidente, de modo a poder ser
reconhecido como o mesmo, sempre que for utilizado.

•

Confronte os participantes com uma situação de mudança, sendo esta
total ou parcialmente decorrente de suas próprias ações.

•

Permita a identificação antecipada (se for desejável) de algum critério
segundo o qual se ganhe ou se perca.

•

Exija, para sua operação, certa quantidade de dados, documentos, materiais administrativos ou comportamentais.

Pode-se observar que diferentes autores apresentam suas definições e estas
não apresentam distinções significativas, apenas pequenas mudanças conceituais. Contudo, finalidade e objetivos são, praticamente, os mesmos.

3.

OS JOGOS DE EMPRESAS
A seguir são apresentadas algumas definições do que são os jogos de empresa na concepção de diversos autores.
Para Sauaia (1997):
Os jogos de empresa promovem vivências nas quais se procura trabalhar as dimensões de aprendizagem plena [...] esta considera a integração das dimensões
afetiva e cognitiva, tratando o participante como um ser pleno, racional e emocional (SAUAIA, 1997, p.14).

Na opinião de Senge (2000):
Os jogos são exemplos de micromundos e neles as questões e as dinâmicas de
complexas situações de negócios podem ser exploradas, ao se experimentarem
novas estratégias e políticas para verificar o que poderia acontecer (SENGE, 2000,
p. 227).

Conforme Goldschmidt (1977):
Jogo de empresas nada mais é que um exercício seqüencial de tomada de decisões, estruturado dentro de um modelo de conhecimento empresarial, em que os
participantes assumem o papel de administradores de empresas
(GOLDSCHMIDIT, 1977, p. 43).

Na opinião de Gabardo (2006, p. 2) “[...] jogos de empresas são instrumentos
facilitadores do processo de desenvolvimento de habilidades gerenciais”.
Ainda para o autor:
É um conjunto de técnicas e de ferramentas que simulam situações de gestão de
empresas. A simulação de um ambiente empresarial permite gerar e vivenciar fenômenos grupais onde os estados emocionais estão fortemente presentes. A vi-
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vência desses fenômenos grupais ligados à atividade empresarial se constitui
numa poderosa alavanca para a aprendizagem gerencial (GABARDO, 2006, p. 3).

Para Vicente (2001, p. 2) “os jogos de empresas não são um modismo, mas sim
uma tendência secular que vem ganhando ímpeto em nossos dias pelo maturamento
de várias tecnologias”.
Os jogos de empresas possibilitam ao colaborador-jogador a oportunidade de
exercitar suas percepções, suas atitudes, suas ações, bem como suas habilidades e competências.
Nesse sentido, os jogos de empresas oferecem crescimento pessoal pelos novos conhecimentos adquiridos e também crescimento profissional pelo comprometimento com a empresa na aplicação do jogo ao seu dia a dia.

4.

O CICLO DE APRENDIZAGEM VIVENCIAL (C.A.V.)
Este conceito é referência teórica de Gramigna (1993). Segundo a autora, é muito importante que o C.A.V. seja cumprido de forma integral para que se possa proporcionar
uma aprendizagem potencializada no comportamento de um colaborador.
O C.A.V., referência de Gramigna (1993, p. 21) se compõe de cinco etapas:
•

Vivência – caracterizada pelo fazer-realizar-construir.

•

Relato – os sentimentos são compartilhados quando surgem as dificuldades.

•

Processamento – é o tempo durante o jogo em que se analisa a atuação.

•

Generalização – quando se compara o jogo, com a realidade que se vive na empresa.

•

Aplicação – mudanças que podem ser promovidas na aplicação do jogo á realidade.

Para Gramigna (1997), quando se vivencia um jogo, passando por todas as etapas que ele propõe há um favorecimento ao processo de ensino-aprendizagem e ao se
fechar esse ciclo que ela chama de C.A.V. há também uma alteração no racional e no
emocional de quem vivencia o jogo, implicando, nesse sentido, na formação desse ser
humano como um todo.
Gabardo (2006) também enfoca a questão vivencial, chamada de Aprendizagem Vivencial com a qual se trabalha com 3 aspectos:
•

Aprendizagem cognitiva – os conhecimentos específicos proporcionam
uma base para sua aprendizagem.
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5.

•

O desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais – há interação afetiva e emocional com pessoas do grupo de trabalho, mantendo um ambiente motivado.

•

Transdisciplinaridade – os conhecimentos são aplicados de maneira a
surtir efeito na empresa toda, e não em cada departamento isoladamente.

OBJETIVOS DOS JOGOS DE EMPRESA
Há distinções entre os objetivos dos jogos de empresas, mas aqui são apresentados alguns que mais tem evidência.
Para Tanabe (1997) são objetivos dos jogos de empresas:
•

Treinamento – desenvolver nos participantes a habilidade de tomar decisões através
do exercício e experiência desenvolvidos num ambiente simulado, tão parecido quanto
possível com o ambiente no qual as mesmas terão que ser realmente desempenhadas.

•

Didático – transmitir conhecimentos específicos (conceitos, técnicas e instrumentos) do
campo de Administração de empresas de um modo prático e experimental.

•

Pesquisa – utilizar o cenário propiciado pelo jogo de empresas como um laboratório
para: descobrir soluções para problemas empresariais; esclarecer e testar aspectos da
Teoria Econômica; pesquisar aspectos da Teoria da Administração e; do comportamento individual e grupal em condições de tomada de decisões sob pressão de tempo
e incerteza (TANABE apud BERTO, 2004, p. 3-4).

Para Sauaia (1989) existem três objetivos dos jogos de empresas:
•

Aumento de conhecimentos – através da aquisição de novos conhecimentos, pela integração de dados já disponíveis na memória que passam a fazer sentido como conjunto integrado de informações e, por meio do resgate de conhecimentos anteriormente
adquiridos.

•

Desenvolvimento de habilidades – através da competência técnica que corresponde a
habilidades mentais voltadas à solução de problemas e, da competência comportamental que corresponde ao conjunto de habilidades de relacionamento entre pessoas e
grupos.

•

Fixação de atitudes – que sejam adequadas ao ambiente de trabalho, sendo estas relacionadas com a aquisição de conhecimento e ao desenvolvimento de habilidades
(SAUAIA, 1989, p. 44).

Segundo Cornélio Filho (1998), o objetivo de um jogo de empresa “é a reprodução da realidade de forma simplificada, buscando:
•

Desenvolver Habilidades: Planejar, Negociar, Liderar, Organizar, Administrar o tempo e recursos, elaborar estratégia, administrar finanças, empreender idéias, entre outras.

•

Ampliar Conhecimento: Promover através da simulação, a integração do conhecimento científico com a vivência empresarial, ampliando assim o conhecimento dos participantes.

•

Identificar Soluções: Frente aos problemas propostos, identificar as soluções mais adequadas (CORNÉLIO FILHO, 1998, p. 60).

O objetivo das empresas deve estar diretamente relacionado com sua necessidade e adequado ao grupo que fará a vivência. Com isto, poderá diagnosticar os seus
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problemas, procurar soluções para que estes sejam eliminados, proporcionar aos seus
colaboradores uma visão macro da empresa e não apenas do seu departamento ou área
de atuação, bem como promover a integração da empresa como um todo.

6.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS JOGOS DE EMPRESA
As características dos Jogos de empresas são compreendidas de diferentes maneiras
pelos diversos autores.
Para Kirby (1995, p. 16-17) jogo é “uma atividade estruturada de treinamento”
visando um aprendizado e, para tanto, cita que para isso são características essenciais
aos jogos:
•

Há uma meta de aprendizado.

•

Há definições de quais comportamentos fazem ou não fazem parte da atividade, e
quais são as conseqüências desses comportamentos.

•

Há um elemento explícito de competição entre os participantes (embora não precise
haver contagem de pontos).

•

Há um alto grau de interação entre os participantes.

•

O jogo tem um final definido.

•

Na maioria dos casos, há vencedores e perdedores.

Para Gramigna (1993, p.18) são características fundamentais:
•

Possibilidade de modelar a realidade da empresa.

•

Papéis claros.

•

Regras claras.

•

Condições para que seja um jogo atrativo e envolvente.

Quando a autora menciona “modelar” esta enfoca a possibilidade do jogo ser
aplicado na empresa de modo a contribuir para seu sucesso; quanto aos papéis claros
ela analisa as maneiras como as orientações são passadas aos colaboradores-jogadores;
quanto às regras claras, obviamente, o jogo deve mostrar de modo evidente o que se
pode ou não fazer; e quanto às condições para o envolvimento, a autora sugere a sensibilização do grupo para as propostas e que estas devem ser contextualizadas de modo
a serem agentes motivadores da vivência.

7.

CLASSIFICAÇÃO DOS JOGOS DE EMPRESA
Seguem algumas classificações, na opinião de alguns autores:
Para Tanabe (1997) os jogos se classificam quanto:
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•

Ao meio de apuração: manuais (cálculos feitos pelos alunos/professor) e computadorizados (cálculos e relatórios fornecidos pelo computador).

•

Quanto a sua amplitude: administração geral (a empresa é vista como um todo) e jogos
funcionais (apenas um setor da empresa é analisado).

•

Quanto à interação de suas equipes: interativos (onde as decisões de uma afeta as demais) ou não-interativos (as decisões alteram apenas a empresa).

•

Quanto ao setor da economia: industrial, comercial, financeiro ou serviços (TANABE
apud BERTO, 2004, p. 3).

Teixeira e Teixeira (1998, p. 3) utilizam a classificação dos jogos segundo Motomura (1980) que assim os divide: “Jogos Sistêmicos, Jogos Humanos e jogos Mistos”.
Os jogos sistêmicos são aqueles voltados para o ambiente interno com varáveis do ambiente externo que exercem influência.
Os jogos humanos são aqueles que possibilitam treinamento e desenvolvimento de habilidades, levando em consideração a potencialidade de cada um.
Os jogos mistos são aqueles que apresentam os dois tipos de abordagens anteriores num mesmo ambiente, o que propicia a reflexão dirigida ao cotidiano da empresa.
Este tópico apresenta a classificação dos jogos elaborados por Gramigna (1993,
p. 11):
•

Jogos de Comportamento – São aqueles cujo tema central permite que se trate de temas
voltados às habilidades comportamentais, tais como: cooperação, relacionamento inter
e intragrupal, flexibilidade, confiança, afetividade, dentre outras. Os jogos de comportamento são aqueles que compõem programas de desenvolvimento pessoal.

•

Jogos de Processo – Nestes jogos a ênfase maior é dada às habilidades técnicas. São
preparados para que os participantes passem por processos simulados onde devam
planejar e estabelecer metas, aplicar conhecimentos específicos, negociar, liderar e coordenar grupos, estabelecer métodos de trabalho, montar estratégias para a tomada de
decisões, etc.

•

Jogos de Mercado – Reúnem as mesmas características dos jogos de processo, mas são
direcionados para as atividades que reproduzem situações de mercado como concorrência, relações empresa-fornecedor, tomada de decisão com risco, estratégias de expansão, entre outras (GRAMIGNA apud GABARDO, 2006, p. 92-93).

Já Kopittke (1992) estabeleceu parâmetros para classificar a utilização dos jogos de empresas:
Quanto à especificidade do modelo têm-se:
•

Jogos sob medida – utilizados, basicamente, para treinamento de funcionários, corresponde aos jogos que simulam a realidade particular de uma empresa.

•

Jogos setoriais – são aqueles que simulam as atividades de empresas de um determinado setor como o industrial, por exemplo.

•

Jogos funcionais – são jogos que simulam uma função empresarial, tal como, produção
ou marketing.

•

Jogos gerais – são jogos em que as principais funções da empresa são simuladas, mas
sem o aprofundamento de nenhuma delas.
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Quanto à operacionalização os jogos podem ser:
•

Via computador – são aqueles programados e que necessitam do equipamento para ser
aplicado. Neste tipo de jogo duas são as formas de atuação dos participantes: são adversários do computador, ou formam equipes que jogam umas contra as outras, sendo
o computador responsável pelo processamento e geração dos resultados obtidos por
cada equipe.

•

Manuais – correspondem a jogos que não possuem a necessidade do uso de um computador para processamento das informações. Nestes jogos outros tipos de utensílios,
como quadros, tabelas e máquinas de calcular, são utilizados.

Com relação à explicitação da competição entre as equipes têm-se:
•

Jogos interativos ou competitivos – são aqueles em que o desempenho de uma equipe
afeta o desempenho das outras.

•

Jogos não interativos – são os jogos nos quais o desempenho de uma equipe não é afetado pelo desempenho das demais, isto é, o desempenho de uma equipe depende apenas das suas próprias decisões.

Quanto à finalidade os jogos podem ser:
•

Para treinamento gerencial – são utilizados para qualificação gerencial de funcionários.

•

Para seleção de pessoal – são aqueles que correspondem a modelos simples destinados
a escolha dentre opções. Segundo o autor, nada impede que jogos para treinamento
gerencial sejam utilizados para seleção de pessoal, desde que, a variável tempo não seja imperativa.

•

Para a pesquisa – são jogos destinados ao estudo, que atuam em conjunto com laboratórios de gerência (KOPITTKE apud PEIXOTO, 2003, p. 33).

Diversos outros autores classificam os jogos na mesma concepção de Kopittke,
como, por exemplo, o já citado Goldschmidt (1977).
Qualquer classificação pode ser utilizada, tudo depende do objetivo pretendido pela organização.

8.

ALGUMAS VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS JOGOS DE EMPRESAS
Para mostrar as vantagens e desvantagens dos jogos de empresas, seguem as opiniões
de três autores:
Para Nogueira Neto (2003 p. 96-97):
São vantagens:
•

Criar artificialmente condições e ambientes de treinamento necessário para os executivos, gerentes e operadores.

•

Permitir repetir, quantas vezes for necessário, às condições para analisar a decisão em
diferentes situações econômicas e financeiras.

•

Permitir testar tanto as diferentes alternativas de uma operação, como as diferentes estruturas organizacionais como as decisões individuais e as decisões em grupos.

•

Permitir projetar interativamente os resultados de uma política administrativa a médio
e longo prazo.

E desvantagens:
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•

O custo de um software é elevado e o tempo gasto para praticar um jogo de empresa é
demorado, necessita de várias rodadas de jogo em tempo integral, em ambiente específico de treinamento e requer equipe de pessoal especializado para sua operação.

•

A validade dos resultados e do treinamento, embora a prática esclareça o mecanismo
de funcionamento de uma empresa ou do próprio mercado em que atua, não há evidência, a não ser em casos muito específicos, de que tanto, os resultados obtidos, como
o desempenho de uma equipe bem-sucedida, se repitam obrigatoriamente na prática.

•

O terceiro e último é o perigo de precipitações, pois o mecanismo do jogo é regulado
por equações matemáticas baseadas na teoria da micro e macroeconomia. Podem-se
salientar alguns aspectos particulares, como a importância do preço do produto, do
investimento em propaganda ou da P&D, etc., para alavancar os resultados financeiros
do jogo, sem considerar totalmente a complexidade do mercado simulado.

Na concepção de Córdova (1995, p. 5-6):
São vantagens:
•

Jogos e simulações provêem uma abordagem para o aprendizado a partir da experiência na educação gerencial.

•

Facilitam o aprendizado mediante o uso de um modelo simplificado da realidade que
permite concentrar no planejamento dos principais aspectos da administração empresarial.

•

Criam artificialmente condições ou situações de treinamento de tomada de decisão para gerentes e executivos. Assim, o aprendizado é construtivo e é atingido pela necessidade de resolver um determinado problema.

•

Permitem repetir, tantas vezes quanto forem necessárias, as condições para tomada de
decisões ou analisar resultados econômicos.

•

Possuem caráter dinâmico, permitindo a interação de várias condições e setores da
empresa e a análise instantânea de resultados de longos períodos de tempo.

•

Fornecem feedback. Esse feedback da realidade simulada pode ser mais útil que o feedback da própria realidade. Os executivos adotam um curso de ação, tomam uma decisão, aprovam um investimento.

E desvantagens:
•

Nível de complexidade: as atividades de desenvolvimento de gerentes devem ter credibilidade. Executivos podem aprender efetivamente de situações simuladas que eles
percebem como similares às que experimentam na vida real. A questão é: quão simples
o modelo pode ser sem se tornar uma imitação burlesca? Se a simulação é demasiadamente simples, os participantes não estarão motivados a comportar-se da mesma maneira do que na realidade; se é demasiadamente complexa, os participantes ficam
desmotivados pela complexidade no entendimento do jogo.

•

Validade do treinamento: embora a prática de um jogo de empresas seja bastante instrutiva e esclareça o mecanismo de funcionamento de uma empresa, não há evidência
de que um bom jogador de empresas seja um bom administrador e vice-versa. O papel
do jogo de empresas é oferecer um mecanismo de pesquisa e de ilustração do comportamento empresarial.

•

Perigo de certas precipitações: é possível que após a prática do jogo o participante adquira o conceito precipitado de que, por exemplo, a propaganda maciça seja a melhor
estratégia de vendas. O participante nunca deve esquecer que o jogo é um modelo simulado e fictício de uma empresa e certos aspectos foram deliberadamente salientados
ou omitidos para possibilitar a prática do jogo.

Já para Ferreira (2000, p.52):
São vantagens:
•

A aplicação de Jogos de Empresa permite o desenvolvimento das capacidades gerenciais dos participantes através da elaboração de estratégias frente a fatores controláveis e
incontroláveis e, a resposta do mercado simulado em relação a estas estratégias.
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•

O jogo estimula o intercâmbio de experiência entre os participantes, que dentro do
processo de decisão, estarão externando e colocando à discussão e apreciação do grupo conceitos como autoridade, responsabilidade e valores pessoais.

•

Permite o aprendizado através dos erros sem o custo que os mesmos acarretam no
mundo real, mostrando aos participantes as conseqüências de suas decisões.

•

Permite que sejam apresentados aos participantes, num curto espaço de tempo, vários
anos de vivência empresarial.

E desvantagens:
•

Desequilíbrio entre a complexidade do jogo e a motivação dos participantes.

•

Dificuldade de validar e quantificar os efeitos do jogo.

•

Não necessariamente quem vence no jogo é vencedor na vida real. Não existem evidências que um bom jogador seja um bom administrador.

•

Desafios baixos em relação ao preparo para enfrentá-lo podem gerar tédios; e desafios
altos em relação ao preparo, podem produzir frustração e ansiedade.

•

Em relação à educação, segundo Martinelli (1987), os jogos de empresas não devem ser
considerados como absolutos, devendo estes fazer parte de um conjunto de técnicas
didáticas que devem ser acompanhados de outras abordagens já consagradas tais como: estudos de casos, métodos de leitura, aulas expositivas, seminários, etc., visto que,
nem todos os participantes têm o mesmo aproveitamento diante das diversas formas
de transmitir conhecimento.

Como se pode analisar as opiniões são diversas entre autores, contudo, mais
uma vez se ressalta que é preciso saber lidar com o jogo, ter preparo para aplicá-lo, levar em consideração o que a empresa almeja atingir, bem como a motivação para que o
colaborador, igualmente, queira participar.
Vale ressaltar que, geralmente, os resultados nem sempre são obtidos de imediato, às vezes, levam tempo para surtir algum efeito.

9.

A ELABORAÇÃO DE UM JOGO DE EMPRESAS
Para se elaborar um jogo de empresas se faz necessário seguir alguns critérios. Especificamente neste artigo, seguimos as recomendações de Kopittke (1992) utilizadas por
Schafranski (1998, p.8).
O início deve se basear em objetivos que a organização queira atingir, delimitar a ação pretendida, o que se quer treinar e fazer uma análise dos tipos de jogos que
atendam a demanda.
Essa fase inicial exige que sejam definidos alguns aspectos: “que tipo de jogo
será criado; qual o público alvo; qual o nível de complexidade do modelo; e qual será o
papel do animador do jogo” (SCHAFRANSKI, 1998, p. 9).
Depois que o jogo foi escolhido, parte-se para outra etapa que compreende,
segundo o autor: a caracterização do cenário, as informações do processo de comunica-
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ção, a distribuição e explanação de cada papel e o objetivo de cada colaborador- jogador.
O autor apresenta um resumo das etapas:
1. Definição do objetivo geral do jogo
2. Estudos dos jogos existentes
3. Entrevistas com técnicos da área a ser simulada
4. Definições das decisões a serem tomadas pelos participantes
5. Construção do modelo matemático
6. Estruturação da dinâmica
7. Programação
8. Testes, ajustes, modificações
9. Elaboração dos manuais e documentação do sistema.
Um outro modo de ver este resumo é pela figura criada pelo autor:

Fonte: Schafranski (1998, p.11).

Figura 1. Etapas da criação de um jogo de empresas.
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os jogos de empresa têm se mostrado uma ferramenta eficaz para estimular as habilidades e desenvolver as competências dos colaboradores das organizações.
Estes permitem uma vivência que pode ser aplicada ao seu ambiente de trabalho dentro da empresa e isso faz com que o colaborador esteja mais apto para lidar com
as situações conflitantes do dia a dia, ou seja, considera-se um fator de aprendizagem.
Cabe ressaltar que não é só o ambiente interno que deve ser focado, mas, também, o externo, pois este último influencia sobremaneira o interno. Como exemplo se
pode citar: a influência do cliente sobre um determinado produto, ou seja, para manter
um cliente e manter o produto na mesma posição no mercado requer que este cliente
esteja bem satisfeito.
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