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“Ele dá poder ao cansado 

E enche de vigor aquele que está sem forças. 

Até os jovens se cansam e ficam exaustos, 

E os rapazes tropeçam e caem, 

Mas os que esperam em Jeová recuperaram as forças. 

Voarão alto como águias. 

Correrão e não ficarão exaustos 

Andarão e não se cansarão.” 

Isaías 40:29-31 



 
 

RESUMO 

Título: Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos para Incubadoras de 

Empresas.  

Objetivo do trabalho: visto que o gerenciamento de uma empresa incubada apresenta certa 

similitude com o gerenciamento de um projeto (SILVA et al., 2012), há que se considerar as 

potencialidades que um programa de aprendizagem vivencial em gestão de projetos, que utiliza 

um jogo de empresas para a formação de gerentes de empresas incubadas, pode oferecer. Desse 

modo, o objetivo geral do estudo é analisar as contribuições e os fatores limitantes da aplicação 

do Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos para Incubadoras de Empresas.  

Método para a solução do problema: a pesquisa classifica-se como qualitativa e exploratória. 

Quanto aos procedimentos técnicos, orienta-se como pesquisa participante e de levantamento 

por meio de entrevistas semiestruturadas aplicadas aos gerentes de incubadoras e aos 

participantes da vivência. Os roteiros das entrevistas foram estruturados a partir do modelo 

lógico de Kriz e Hense (2006), das áreas de conhecimento em gestão de projetos (PMI, 2017) 

e avaliados por especialistas considerando o fator Alfa de Cronbach. A construção do material 

didático e do enredo do jogo de empresas seguiu o modelo lógico de Kriz e Hense (2006) e o 

modelo ADDIE.  Ainda, para construção do material didático e para as análises, foi utilizado o 

método AHP com especialistas em jogos de empresas e com os gerentes das incubadoras. A 

análise concomitante dos dados seguiu o aporte teórico, o modelo lógico de Kriz e Hense 

(2006), a avaliação AHP, a fase de avaliação do modelo ADDIE e o modelo de Kirkpatrick. 

Resultados: o programa permitiu a vivência em gestão de projetos que ultrapasse os limites do 

planejamento envolvendo a tomada de decisão sob risco e incerteza e consequente percepção 

das relações de causa e efeito, bem como, a transposição da teoria à prática. A avaliação do 

conceito, design e aplicação do programa apresentou qualidade satisfatória segundo o modelo 

lógico de Kriz e Hense (2006). O estudo apresenta indícios das relações existentes entre gestão 

de projetos e o processo de incubação. Como limitações, observa-se que a relação entre gestão 

de projetos e a gestão de uma empresa incubada não foi claramente evidenciada por todos os 

participantes da vivência. Fatores associados ao tempo de aplicação, material didático e 

funcionamento do simulador também apresentam-se como desvantagens durante a aplicação. 

Implicações práticas: a aplicabilidade do programa apresenta-se satisfatórias evidenciando as 

relações entre gestão de projetos e o processo de incubação, embora não percebidas por todos 

os participantes. Entretanto, o programa contribui à formação de gerentes de empresas 

incubadas para enfrentar as dificuldades na gestão de um projeto desse tipo. O modelo pode ser 

utilizado para adaptação do programa em outras incubadoras. 

Originalidade e contribuições: o estudo apresenta relações entre o processo de gerenciamento 

de projetos e o processo de incubação, contribuindo para a escassa literatura sobre essa 

integração. Ademais, a aplicação do programa evidencia essas relações em um ambiente 

vivencial por meio de um jogo de empresas – inovação não encontrada na literatura por esta 

pesquisa. Dentro do PPGA, o estudo está associado diretamente à terceira linha 

cientifico/tecnológica aliando gestão de projetos, empreendedorismo e inovação. 

Produção tecnológica: estrutura-se um programa de aprendizagem vivencial em gestão de 

projetos no contexto de incubação. Dentre os produtos tecnológicos do Qualis apresentado pela 

CAPES, classifica-se no Eixo 2 “Formação”, por criar uma atividade de capacitação em 

diferentes níveis, evidenciando, assim, a aplicabilidade da produção tecnológica no contexto de 

incubadoras. 

Palavras-chave: gestão de projetos, jogos de empresas, incubadoras.   



 
 

ABSTRACT 

Title: Experiential Learning Program In Project Management for Business Incubators. 

Objective: Given that the management of an incubated business bears some resemblance to the 

management of a project (SILVA et al., 2012), it is necessary to consider the potentialities the 

experiential learning program in project management, which uses a business game for training 

incubated business managers can offer. Thus, the general objective of the study is to analyze 

the contributions and limiting factors of the application of the Experiential Learning Program 

in Project Management for Incubators. 

Method: a research classified as qualitative and exploratory. As for the technical procedures, it 

is oriented as the participant research and the survey through semi-structured interviews applied 

to the incubator managers and the participants of the experiment. The interview routers were 

structured from the logical model of Kriz and Hense (2006), the project management knowledge 

areas (PMI, 2017) and calculate by experts who consider Cronbach's Alpha factor. The 

construction of the didactic material and the writing of the business game follow the logical 

model of Kriz and Hense (2006) and the ADDIE model. Also, for the construction of didactic 

material and for analysis, the AHP method was used with business game specialists and 

incubator managers. A concomitant analysis of the data followed by the theoretical input, the 

Kriz and Hense (2006) logical model, an AHP evaluation, an evaluation phase of the ADDIE 

model and the Kirkpatrick model. 

Results: the program allows for project management experience that goes beyond the limits of 

planning, whith  decision making under risk and uncertainty and consequent perception of cause 

and effect relationships, as well as a transposition from theory to practice. The evaluation of the 

concept, designand application of the program shows satisfactory quality according to the 

logical model of Kriz and Hense (2006). The study provides evidence of the relationship 

between project management and the incubation process. As limitations, note that the 

relationship between project management and management of an incubated company was not 

clearly evidenced by all participants in the experiment. Factors associated with application time, 

teaching material and simulator operation also present disadvantages during application. 

Practical implications: an application of the program provides satisfactory evidence as 

relationships between project management and incubation process, although not perceived by 

all participants. However, the program contributes to the training of managers of incubated 

companies to face as difficulties in managing such a project. The template can be used to adapt 

the program to other incubators. 

Originality and contributions: the study presents relationships between the project 

management process and the incubation process, contributing to a scarce literature on this 

integration. In addition, an application of the program highlights these relationships in the living 

environment through a business game - innovation not found in the literature by this research. 

Within the PPGA, the study is directly associated with the third scientific / technological line, 

combining project management, entrepreneurship and innovation. 

Technological production: an experiential project management learning program is structured 

for incubated business managers. Among the technological products, classified in Axis 2 

“Training”, creating a training activity at different levels, thus evidencing an application of 

technological production in the context of incubators. 

Keywords: project management, business games, incubators. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 Jogos de empresa permitem que o estudante tome decisões sob risco e incerteza, em um 

ambiente controlado, com semelhança ao mundo real. Essa prática propicia ao educando o 

aprender por fazer, a aplicação de teorias ora adormecidas, a pesquisa das causas e 

consequências provenientes do processo de tomada de decisão e, também, a busca de soluções, 

à luz da teoria, para problemas organizacionais encontrados durante a vivência (KEYS; 

WOLFE, 1990; SAUAIA 2013). A teoria educacional que sustenta a utilização de jogos de 

empresa para a educação gerencial é a Teoria da Aprendizagem Vivencial (ELT – Experiential 

Learning Theory), que entende a construção do conhecimento como um processo recursivo, 

envolvendo a experimentação (CROOKALL, 2010; KOLB et al., 2014; KOLB, 2015; KOLB; 

KOLB, 2017). 

 Observa-se, entretanto, que modelos convencionais de ensino, centrados no professor, 

já não correspondem às expectativas dos estudantes, porque, não raro, o estudante é colocado 

em uma posição passiva em aulas expositivas. Ainda assim, o modelo atual de formação nas 

escolas de negócios, por vezes, supervaloriza a sala de aula, bem como, corrobora à mera 

memorização de conhecimentos. Nesse sentido, os métodos ativos (neste estudo destacam-se 

os jogos de empresa) permitem ao estudante aprender com os erros, acertos e sobretudo com a 

ação na consulta e aplicação do conhecimento (OLIVEIRA; SAUAIA, 2011; SAUAIA 2013).  

Na mesma tônica da formação gerencial, a formação de um gestor de projetos apresenta 

os mesmos desafios, pois, requer a aquisição de uma gama de competências e enseja o 

alinhamento entre teoria e prática, uma vez que, a capacitação do gestor de projetos influencia 

no desempenho do projeto e, que a prática tem seu valor reconhecido e documentado nos BoKs 

(Body of Knowledge), que são guias de práticas consagradas em projetos. (PMI, 2013; 

HORNSTEIN, 2015; PATAH, 2016; CARVALHO, RABECHINI JR., 2017; LAW, 2019). 

Diante disso, pode-se se reconhecer o valor dos jogos de empresa para o ensino em 

gestão de projetos devido às potencialidades no processo de aquisição de competências e por 

proporcionar um espaço para a prática que, por vezes, não está disposto nos métodos 

convencionais de ensino/aprendizagem (CAULFIELD et al., 2011; VON WANGENHEIM; 

SAVI; BORGATTO, 2012, 2013; CALDERÓN; RUIZ, 2015; CARREIRO; OLIVEIRA, 2015; 

CARREIRO, 2016; LAW, 2019). 

Diante do escopo deste trabalho, cabe destacar, também, que o processo de incubação e 

os processos envolvidos na gestão de projetos apresentam algumas similitudes, uma vez que, 
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objetiva-se com o processo de incubação que a empresa residente obtenha um espaço para 

crescimento e consolidação e, torne-se uma empresa graduada em determinado espaço de 

tempo. Existem na gestão de uma empresa incubada, assim como em um projeto, determinados 

processos que necessitam entregar resultados com custo, prazo e escopo bem delimitados 

(ROCHA; FERREIRA, 2005; RIBEIRO, 2006; RIBEIRO JUNIOR; SILVA, 2006; NEVES; 

SILVA; TURRIONI, 2009; NEVES et al., 2014; SILVA et al., 2012; LOBOSCO; 

FERNANDES; MACHADO, 2016; NEVES; SILVA, 2016; CRUZ, 2017; SOUZA, 2017). 

Para além desse contexto, incubadoras podem ser consideradas catalizadoras da 

pesquisa básica e aplicada desenvolvidas no seio da universidade e/ou institutos de pesquisa, 

bem como, proporcionam espaços para o desenvolvimento de iniciativas empreendedoras e o 

desenvolvimento do capital social e, por conseguinte, o próprio desenvolvimento econômico 

(BORGES; FILION, 2012; VEDOVATTO; PASTRE; TIBOLA, 2015). 

Além disso, as incubadoras podem ser consideradas importantes mecanismos de 

fomento à inovação porque, normalmente, disponibilizam ao empreendedor a estrutura para o 

desenvolvimento técnico e administrativo do negócio (LUZ et al. 2012) 

Diante desse contexto, a formação de um empreendedor de uma empresa incubada à luz 

dos princípios de gestão de projetos pode fornecer mais uma ferramenta importante para o 

sucesso do empreendimento/projeto incubado. Ainda assim, há que se considerar a integração 

jogo de empresa – gestão de projetos – ambientes de incubação, explorando suas confluências, 

potencialidades e implicações para a formação de gerentes/empreendedores munidos de 

competências e ferramentas gerenciais necessárias para o sucesso no processo de incubação 

(SILVA et al., 2012).  

Nesse sentido, o estudo se organiza a partir desta introdução e, por conseguinte, das 

justificativas para a realização do trabalho, problema de pesquisa e objetivos. Na sequência, 

apresenta-se a fundamentação teórica com pilares principais (gestão de projetos, processo de 

incubação e jogos de empresa) em que se constrói um framework que integra gestão de projetos 

e o processo de incubação. Por conseguinte, apresenta-se o método que repousa sobre os 

postulados da pesquisa participante, seguido de um capítulo sobre a análise e discussão dos 

resultados. Por fim, o último capítulo tece algumas considerações finais sobre os achados do 

estudo.  
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1.1 Justificativa  

 

 A utilização de jogos de empresa para o ensino de práticas gerenciais e tomada de 

decisão é uma alternativa para tornar o processo de ensino aprendizagem mais efetivo 

(CROOKALL, 2010; FARIA et al., 2014; KRIZ; AUCHTER, 2016). Note-se que, existe um 

número assombroso de projetos que não alcançam sucesso em sua implementação (NEVES; 

SILVA, 2016; CARVALHO, RABECHINI JR., 2017; PMI, 2017). Some-se a esse contexto, 

os aspectos específicos do processo de incubação que envolvem custo, prazo e escopo bem 

delimitados e que demandam uma entrega complexa em um ambiente onde a maioria das 

empresas neófitas não alcançam êxito (RAUPP; BEUREN, 2006; VEDOVATTO; PASTRE; 

TIBOLA, 2015).  

Nesse sentido, pensar a formação em gestão de projetos, a partir do contexto de 

incubadoras, é pensar na formação de gerentes de empresas incubadas mais competentes para 

enfrentar as dificuldades que um projeto desse tipo (a criação de uma empresa) pode apresentar. 

Embora não seja o objetivo deste trabalho, há que se considerar, também, que as metodologias 

de gestão de projetos podem auxiliar não só ao empreendedor, mas os processos de gestão da 

própria incubadora que, por sua vez, administra um portfólio de projetos ou empresas incubadas 

(SILVA, et al., 2012), e que estudos como este podem auxiliar na compreensão desse processo. 

Nesse sentido, este trabalho também se justifica nas potencialidades que uma incubadora de 

base tecnológica pode oferecer em termos de desenvolvimento econômico, pois, pode gerar, 

empregos, renda e tecnologia, até mesmo durante o processo de incubação (VEDOVATTO; 

PASTRE; TIBOLA, 2015).   

 

1.2 Problema de Pesquisa  

 

 Dadas as potencialidades de se pensar a formação de um gerente de uma empresa 

incubada à luz da metodologia de gestão de projetos, a formação gerencial tem sua base em 

modelos convencionais de ensino não centrados no estudante (LOURENCO; LIMA; 

NARCISO, 2016). Ainda assim, estudantes têm demonstrado preferir métodos ativos de ensino 

aprendizagem, quando submetidos às propostas convencionais e aos métodos de aprendizagem 

centrados no professor, respectivamente (FARIA et al., 2014; MOTTA; MELO; PAIXÃO, 

2012; KRIZ; AUCHTER, 2016). Além disso, há indícios de uma relação vantajosa quando 

jogos de empresa são conjugados com os métodos convencionais de ensino (MARTIN, 2000; 

OLIVEIRA, 2009; CAULFIELD et al., 2011; CHUA; BALKUNJE, 2012; VON 
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WANGENHEIM; SAVI; BORGATTO, 2012; SAUAIA, 2013; SILVA; OLIVEIRA; MOTTA, 

2013). 

 Entrementes, o ensino de gestão de projetos também carece de aporte prático, pois, por 

vezes, observa-se um distanciamento entre teoria e prática (BAYART, 2014; PATAH, 2016; 

LAW, 2019). Considerando haver relações entre os processos de gestão de projetos e de 

empresas incubadas (SILVA, et al., 2012; CRUZ, 2017; SOUZA, 2017; GUILLEN; VERAS, 

2018), potencializa-se o papel da formação do gestor de projetos, uma vez que, ele pode ser o 

gestor de uma empresa incubada e gerenciar esse projeto. Considerando esses aspectos de 

formação em gestão de projetos no contexto de incubadoras, emerge a seguinte pergunta de 

pesquisa: quais as contribuições e limitações de um Programa de Aprendizagem Vivencial em 

Gestão de Projetos para ambientes de incubação? 

 Diante do questionamento, têm-se as seguintes suposições:  

• Suposição 1 (S-1): o Programa Vivencial em Gestão de Projetos apresenta as seguintes 

contribuições para o ambiente de incubação em análise:  

- Transposição da teoria à prática (OLIVEIRA; SAUAIA, 2011; MOTTA; 

MELO; PAIXÃO, 2012; SAUAIA 2013; KRIZ; AUCHTER, 2016); 

- Tomada de decisão sob risco e incerteza em ambiente controlado (KEYS; 

WOLFE, 1990; OLIVEIRA; SAUAIA, 2011; SAUAIA 2013); 

- Percepção das relações de causa e efeito (KEYS; WOLFE, 1990; STATION; 

JOHNSON; BORODZICZ, 2010; OLIVEIRA; SAUAIA, 2011; SAUAIA 

2013); 

- Vivência em gestão de projetos que ultrapassa os limites do planejamento 

(BAYART, 2014; CARREIRO; OLIVEIRA, 2015; CARREIRO, 2016; 

PATAH, 2016; DIAS 2017; LAW, 2019). 

• Suposição 2 (S-2): os fatores que estão atrelados à aprendizagem estão relacionados a: 

- Qualidade do material instrucional (MOLENDA, 2009; WEINSTEIN; SHUCK, 

2011; OLIVEIRA; CSIK; MARQUES, 2015); 

- Qualidade da simulação (OLIVEIRA; SAUAIA, 2011; KRIZ, HENSE, 2006); 

- Atuação do mediador (BEN-ZVI, 2010; CROOKALL, 2010; STATION; 

JOHNSON; BORODZICZ, 2010; KOLB et al., 2014); 

- Aprendizagem social e envolvimento durante o jogo de empresas (KRIZ; 

HENSE, 2006; SILVA, 2015; SANTOS-SOUZA; OLIVEIRA, 2019); 
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- Produção, interpretação e discussão dos relatórios gerencias resultantes da 

vivência (CROOKALL, 2010; OLIVEIRA; SAUAIA, 2011; SAUAIA 2013; 

FARIA et al., 2014); 

- Debriefing que apresente aprendizagem significativa (CROOKALL, 2010; 

FARIA et al., 2014).  

• Suposição 3 (S-3): o programa em estudo apresenta aplicabilidade adequada em relação 

ao ambiente de incubação (KRIZ; HENSE, 2006); 

• Suposição 4 (S-4): o programa evidencia as relações entre gestão de projetos e a gestão 

de empresas incubadas (ROCHA; FERREIRA, 2005; RIBEIRO, 2006; RIBEIRO 

JUNIOR; SILVA, 2006; NEVES; SILVA; TURRIONI, 2009; NEVES et al., 2014; 

SILVA, 2012; NEVES; SILVA, 2016; CRUZ, 2017; SOUZA, 2017). 

• Suposição 5 (S-5): a avaliação do programa apresenta qualidade satisfatória em termos 

de adequabilidade (conceito, design e aplicação) segundo o modelo lógico de Kriz e 

Hense (2006).  

 

1.3 Objetivos  

 

O objetivo geral do estudo é analisar as contribuições e os fatores limitantes da 

aplicação do Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos para Incubadoras de 

Empresas. Como objetivos específicos têm-se:   

1. Aplicar o Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos no 

contexto de empresas incubadas; 

2. Descrever os fatores que podem estar atrelados ao aprendizado durante a 

aplicação do Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos; 

3. Examinar a opinião dos estudantes submetidos ao Programa de 

Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos; 

4. Compreender as relações entre gestão de projetos e o processo de 

incubação; 

5. Verificar a aplicabilidade do Programa de Aprendizagem Vivencial em 

Gestão de Projetos em ambientes de incubação. 
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1.4 Delimitação do Tema 

 

 Diante do proposto, cabe ressaltar que o estudo e implementação do programa não 

focaliza a mudança de comportamento, nem tampouco, visa a verificação de melhoria no 

processo de aquisição de conhecimentos e habilidades por parte dos participantes. No entanto, 

visa a verificação das contribuições e fatores limitantes da aplicação da vivência por meio de 

levantamento de opinião dos envolvidos. Vale também destacar que o trabalho não propõe 

intervenção organizacional com objetivos de melhoria no processo existente no objeto de 

pesquisa/organização. Nesse caso, como o estudo caracteriza-se como uma pesquisa 

participante, visa aplicar uma solução educacional construída com base na literatura e no 

contexto.  

 Também, não faz parte do escopo deste estudo a aplicação da vivência para os gerentes 

de incubadoras. Embora a metodologia de gestão de projetos possa auxiliar no gerenciamento 

de uma incubadora (SILVA et al., 2012), cabe destacar que a aplicação do Programa de 

Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos não abarca esses atores do processo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O referencial teórico está organizado em três partes principais, quais sejam: gestão de 

projetos, processo de incubação e jogos de empresa. Para melhor visualização, os 

desdobramentos de cada tópico são demonstrados no mapa de literatura (Figura 1) apresentando 

um resumo visual da pesquisa bibliográfica que, segundo Creswell (2010) permite a 

compreensão de como o estudo proposto se posiciona acerca do conhecimento já produzido. 

Nesse sentido, o próximo tópico apresenta a primeira parte deste referencial. 

 

Figura 1 – Mapa da Literatura 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 
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2.1 Gestão de Projetos 

 

 A área de gestão de projetos tem ganhado vulto desde o final da década de 90 e ocupa-

se do desenvolvimento de atividades programadas com objetivos, custos e tempo determinados 

antecipadamente. Usualmente, esse processo é organizado em dez áreas que envolvem o 

escopo, tempo, custo, qualidade, recursos, comunicação, risco, aquisições, integração e partes 

interessadas (CARVALHO; RABEQUINI JUNIOR, 2017; PMI, 2017). Sua construção é 

importante para a implementação de estratégias empresariais e, consequentemente, para o 

sucesso da organização, não estando mais isolada como uma simples área operacional, mas 

relacionada à gestão do negócio como um todo (RABECHINI JUNIOR et al., 2011; BORGES; 

CARVALHO, 2015). 

Um projeto pode ser definido como “um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo” (PMI, 2013, p. 2). Outros dois aspectos importantes 

podem ser destacados em um projeto, quais sejam, temporalidade a singularidade. O primeiro 

aspecto refere-se ao fato de que prazos em projetos devem ser bem definidos e, o segundo 

aspecto, refere-se à unicidade de cada projeto, uma vez que, de certa maneira, cada projeto é 

diferente dos projetos similares anteriormente implementados (KERZNER, 2006; 

CARVALHO, RABECHINI JR., 2017). 

Dada a importância para as organizações, algumas delas têm implementado um PMO 

(Project Management Office ou escritório de projetos) como estratégia organizacional, 

inserindo esse departamento na estrutura, para o gerenciamento de um portfólio de projetos. 

Sendo assim, a empresa passa a orientar-se por projetos de maneira estratégica, mantendo um 

registro do conhecimento produzido e tornando a gestão cada vez eficiente (KERZNER, 2003a; 

2003b; DAI; WELLS, 2004; JONAS; KOCK; GEMÜNDEN, 2013; BERALDO et al. 2015; 

CARVALHO, RABECHINI JR., 2017).  

A área de gestão de projetos segue determinadas estruturas pré-estabelecidas. Para este 

estudo, toma-se de base as áreas de conhecimento delimitadas pelo PMI (Project Management 

Institute), por ser o manual mais amplamente utilizado no mundo (KERZNER, 2003a; 2003b; 

DAI; WELLS, 2004; JONAS; KOCK; GEMÜNDEN, 2013; BERALDO et al. 2015; 

CARVALHO, RABECHINI JR., 2017). Sendo assim, a metodologia de gestão de projetos 

segundo esse instituto organiza-se por áreas de conhecimento, cada uma desdobrando-se em 

atividades essenciais para o correto gerenciamento do projeto (PMI, 2013). Nesse sentido, a 

próxima seção se dedica a estudar esse tópico. 
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2.2 Áreas de Conhecimento em Gestão de Projetos  

 

 A partir da década de 1990, passou-se a pensar em gestão de projetos baseando-se em 

boas práticas de gestão. Nesse contexto, surgem guias de boas práticas que sumarizam os 

pressupostos aceitos por determinada comunidade de profissionais denominados BoKs (Body 

of Knowlwdge). Dentre os guias, o Project Management Body of Knowledge -PMBoK, é o mais 

conhecido entre os gestores de projetos em todo o mundo e, pelo mesmo motivo, o PMBoK 

será utilizado como referência neste estudo, também porque, é o guia mais difundido no Brasil. 

O guia de referência PMBoK é organizado e editado pelo PMI – Project Management Institute, 

uma das mais renomadas organizações certificadoras em gestão de projetos no mundo 

(KERZNER, 2006; REICH; WEE, 2006; HORNSTEIN, 2015; CARVALHO, RABECHINI 

JR., 2017). 

 

Quadro 1 - Áreas de Conhecimento e Processos de Gerenciamento de Projetos 

Áreas de 

Conhecimento  

 

Atividades/Processos de Gerenciamento 

Gerenciamento 

da integração 

(1) Desenvolver o termo de abertura do projeto, (2) desenvolver o plano 

de gerenciamento do projeto, (3) orientar e gerenciar o trabalho do 

projeto, (4) monitorar e controlar o trabalho do projeto, (5) realizar o 

controle integrado das mudanças, (6) encerrar o projeto ou fase. 

Gerenciamento 

do escopo 

(1) Planejar o gerenciamento do escopo, (2) coletar os requisitos, (3) 

definir o escopo, (4) criar a estrutura analítica do projeto (EAP), (5) 

validar o escopo, (6) controlar o escopo.  

Gerenciamento 

do Tempo 

(1) Planejar o gerenciamento do cronograma, (2) definir as atividades, (3) 

sequenciar as atividades, (4) estimar os recursos das atividades, (5) 

estimar as durações das atividades, (6) desenvolver o cronograma, (7) 

controlar o cronograma.  

Gerenciamento 

dos custos 

(1) Planejar o gerenciamento dos custos, (2) estimar os custos, (3) 

determinar o orçamento, (4) controlar os custos.  

Gerenciamento 

da qualidade 

(1) Planejar o gerenciamento da qualidade, (2) realizar a garantia da 

qualidade, (3) controlar a qualidade.  
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Gerenciamento 

dos recursos  

(1) Planejar o gerenciamento dos recursos, (2) estimar os recursos das 

atividades, (3) adquirir os recursos, (4) desenvolver a equipe do projeto, 

(5) gerenciar a equipe do projeto, (6) controlar os recursos. 

Gerenciamento 

de comunicações 

(1) Planejar o gerenciamento das comunicações, (2) gerenciar as 

comunicações, (3) controlar as comunicações.  

Gerenciamento 

dos riscos 

(1) Planejar o gerenciamento dos riscos, (2) identificar os riscos, (3) 

realizar a análise qualitativa dos riscos, (4) realizar a análise quantitativa 

dos riscos, (5) planejar as respostas aos riscos, (6) controlar os riscos. 

Gerenciamento 

das aquisições 

(1) Planejar o gerenciamento das aquisições, (2) conduzir as aquisições, 

(3) controlar as aquisições, (4) encerrar as aquisições.  

Gerenciamento 

das partes 

interessadas 

(1) Identificar as partes interessadas, (2) planejar o gerenciamento das 

partes interessadas, (3) gerenciar o engajamento das partes interessadas, 

(4) controlar o engajamento das partes interessadas. 

Fonte: PMI (2013, 2017). 

  

Basicamente, o PMBoK estrutura 49 processos de gerenciamento de projetos em 10 

áreas do conhecimento. Nesse sentido, uma área do conhecimento “é uma área identificada de 

gerenciamento de projetos definida por seus requisitos de conhecimento e descrita em termos 

dos processos que a compõem: práticas, entradas, saídas, ferramentas e técnicas” (PMI, 2017, 

p. 23). Os processos de gerenciamento de projetos atrelados às respectivas áreas de 

conhecimento estão descritos no Quadro 1. Por sua vez, os processos de gerenciamento de 

projetos serão abordados no próximo tópico. 
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2.3 Processos de Gerenciamento de Projetos  

 

As áreas de conhecimento em gestão de projetos apresentadas na seção 2.1.1 se integram 

com cinco grupos de processos gerenciais, sendo: iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e controle. Cada uma dessas categorias encontra-se pormenorizadas no Quadro 

2 (PMI, 2013).  

 

Quadro 2 – Descrição dos Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos 

Agrupamento de Processos Descrição 

Processos de iniciação São executados para definir um novo projeto ou uma nova 

fase de um projeto através da obtenção de autorização para 

iniciar o projeto ou fase. 

Processos de planejamento São necessários para definir o escopo do projeto, refinar os 

objetivos e definir a linha de ação necessária para alcançar 

os objetivos para os quais o projeto foi criado. 

Processos de execução São realizados para executar o trabalho definido no plano de 

gerenciamento do projeto para satisfazer as especificações 

do projeto. 

Processos de monitoramento e 

controle 

São necessários para acompanhar, analisar e controlar o 

progresso e desempenho do projeto, identificar quaisquer 

áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e 

iniciar as mudanças correspondentes. 

Processos de encerramento Os processos executados para finalizar todas as atividades 

de todos os grupos de processos, visando encerrar 

formalmente o processo ou fase.  
Fonte: PMI (2013, p. 48). 

Esses processos de gerenciamento de projetos abarcam as áreas de conhecimento em 

gestão de projetos fornecendo informações detalhadas das entradas e saídas de cada processo, 

bem como, apontam as principais ferramentas e técnicas utilizadas e explicam os resultados que 

podem ser obtidos fruto de sua utilização. Embora os processos possuam características 

distintas e interconexões bem delimitadas, as cinco categorias de processos se sobrepõem e 

interagem entre si (PMI, 2013) conforme demonstrado na Figura 2. 

Nesse sentido, embora os processos de gerenciamento de projetos tenham contornos 

bem definidos, essa classificação descrita no Quadro 2 deve ser considerada com parcimônia, 

haja visto que, se caracterizam apenas como guias para a utilização de conhecimentos e 

habilidades de gerenciamento de projetos durante todo o curso do projeto e, também porque, 

cada projeto apresenta uma contingencialidade (PMI, 2013; CARVALHO, RABECHINI JR., 

2017). 
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Figura 2 - Interações em Processos de Gerenciamento de Projeto 

 
Fonte: PMI (2013, p. 51). 

 

Ainda assim, pode-se observar que, em linhas gerais, os vínculos entre os processos de 

gerenciamento de projetos articulam-se pelas saídas que produzem, isso, graças a natureza 

integrativa da gestão de projetos e a sobreposição dos processos entre entregas de uma fase do 

projeto ou subprojeto. Esse fato pode ser notado, por exemplo, quando o grupo de processo de 

planejamento entrega, para o grupo de processo de execução, os documentos do projeto ou, 

ainda, quando os processos de monitoramento e controle interagem com todos outros grupos de 

processos do projeto, por serem considerados processos de fundo. No entanto, cabe ressaltar 

que “os grupos de processo não são fases do projeto” (PMI, 2013, p. 52), mas que interagem 

entre si, como demonstrado na Figura 2. 
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Quadro 3 – Matriz de Relacionamento entre Grupos de Processos e Áreas do Conhecimento 

em Gestão de Projetos 
Processos / Áreas 

de Conhecimento 

Processos de 

iniciação 

Processos de 

planejamento 

Processos de 

execução 

Processos de 

Monitoramento e 

Controle 

Processos de 

Encerramento 

Gerenciamento da 

integração 

(1) Desenvolver o 

termo de abertura 
do projeto. 

(2) Desenvolver o 

plano de 
gerenciamento do 

projeto. 

(3) Orientar e 

gerenciar o trabalho 
do projeto 

(4) Monitorar e 

controlar o trabalho 
do projeto.  

(5) Realizar o 

controle integrado 
das mudanças 

(6) Encerrar o 

projeto ou fase. 

Gerenciamento do 

escopo 

 (1) Planejar o 

gerenciamento do 
escopo. (2) Coletar 

os requisitos (3) 

Definir o escopo. (4) 
Criar a estrutura 

analítica do projeto 

(EAP). 

 (5) Validar o 

escopo. (6) 
Controlar o escopo. 

 

Gerenciamento do 

Tempo 

  (1) Planejar o 
gerenciamento do 

cronograma, (2) 

definir as atividades, 
(3) sequenciar as 

atividades, (4) 

estimar os recursos 
das atividades, (5) 

estimar as durações 

das atividades, (6) 
desenvolver o 

cronograma,  

 (7) controlar o 
cronograma. 

 

Gerenciamento 

dos custos 

 (1) Planejar o 
gerenciamento dos 

custos. (2) Estimar 

os custos. (3) 

Determinar o 

orçamento.  

 (4) controlar os 
custos. 

 

Gerenciamento da 

qualidade 

 (1) Planejar o 

gerenciamento da 

qualidade. 

(2) Realizar a 
garantia da 

qualidade 

(3) Controlar a 
qualidade. 

 

Gerenciamento 

dos recursos  

 (1) Planejar o 

gerenciamento dos 
recursos. (2) Estimar 

os recursos das 

atividades. 

(3) Adquirir 

recursos. (4) 
Desenvolver a 

Equipe. 

(5) Gerenciar a 
Equipe 

(6) Controlar os 

recursos 

 

Gerenciamento 

dos recursos de 

comunicações 

 (1) Planejar o 

gerenciamento das 
comunicações. 

(2) Gerenciar as 

comunicações. 

(3) Controlar as 

comunicações. 

 

Gerenciamento 

dos riscos 

 (1) Planejar o 

gerenciamento dos 

riscos. (2) Identificar 
os riscos. (3) 

Realizar a análise 

qualitativa dos 
riscos. (4) Realizar a 

análise quantitativa 

dos riscos. (5) 
Planejar as respostas 

aos riscos.  

 (6) Controlar os 

riscos. 

 

Gerenciamento 

das aquisições 

 (1) Planejar o 
gerenciamento das 

aquisições.  

(2) Conduzir as 
aquisições. 

(3) Controlar as 
aquisições. 

(4) Encerrar as 
aquisições. 

Gerenciamento 

das partes 

interessadas 

(1) Identificar as 
partes interessadas,  

(2) Planejar o 
gerenciamento das 

partes interessadas. 

(3) Gerenciar o 
engajamento das 

partes interessadas. 

(4) Controlar o 
engajamento das 

partes interessadas. 

 

Fonte: PMI (2017, p. 25). 
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Nesse sentido, as interrelações entre as áreas de conhecimento com os grupos de 

processos apresentam as entregas e as atividades esperadas para cada etapa do projeto. Muito 

embora as interrelações não sejam sequenciais, elas permitem ao gerente do projeto uma 

visualização ampla de como as características e atividades das áreas de conhecimento estão 

amarradas aos processos. Sendo assim, o Quadro 3 apresenta a matriz que relaciona as áreas de 

conhecimento e os grupos de processos em gestão de projetos, cabendo destacar aqui, que 

algumas interseções apresentam-se vazias, uma vez que, somente a gestão da integração possui 

todos os grupos de processos e, ainda, que é permitido a uma área de conhecimento possuir 

mais de um processo por grupo de processos (PMI, 2013; CARVALHO, RABECHINI JR., 

2017). 

 

2.4 Processo de Incubação e Gestão de Projetos  

 

 Nesta seção, aborda-se primeiramente os conceitos básicos sobre incubação e seus 

processos. Posteriormente, abordam-se as interseções entre o processo de gerenciamento de 

projetos e o processo de incubação.  

 

2.4.1 Processo de Incubação  

 

 A Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – 

ANPROTEC, define uma incubadora como uma entidade que promove empreendimentos 

inovadores, tendo como objetivo fornecer apoio e suporte para que empreendedores tenham um 

ambiente adequado para o desenvolvimento de ideias inovadoras, a fim de que seus negócios 

possam se desenvolver e tornar-se empreendimentos de sucesso. Nesse sentido, fornece 

infraestrutura, suporte gerencial e orientações que se fizerem necessárias para a constituição e 

consolidação no novo empreendimento (ANPROTEC, 2017). 

 Ampliando esse conceito, pode-se definir incubadora como uma instalação ou espaço 

compartilhado que procura fornecer às suas incubadas um sistema de intervenção estratégico 

de valor agregado, de monitoramento e assistência empresarial. Essa estrutura pode auxiliar o 

empreendedor a maximizar os retornos e o tempo de incubação, propiciando, ao mesmo tempo, 

maiores chances de sucesso do empreendimento. Por outro lado, o processo de incubação 

também pode proporcionar a redução de perdas, quando, em tempo, o processo de incubação 
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aponta que a implementação do negócio incubado é inviável (HACKETT; DILTS, 2004; 

CHANDRA, 2007).  

 Para as incubadoras, os atores envolvidos no processo de incubação, ou stakeholders, 

podem compreender agências de fomento, universidades, institutos de pesquisa e/ou inovação, 

governo, indústrias e, até mesmo, o terceiro setor. Há que se considerar, também, que o 

principal ator envolvido no processo de incubação é o empreendedor que submete uma nova 

proposta de negócios ao ambiente de incubação (HACKETT; DILTS, 2004b; VEDOVATTO; 

PASTRE; TIBOLA, 2015). 

 Sobre o processo de incubação, embora não haja um modelo padrão (MACHADO; 

SILVA; BIZZOTTO, 2017), existem etapas que são comuns, sendo: candidatura, residência e 

graduação da empresa. Desse modo, o processo de incubação pode ser desmembrado em 

subprocessos, que, de maneira geral, englobam os processos de atração e prospecção de 

potenciais empresas ou processos de pré-incubação, processos de seleção, processo de 

residência e processo de acompanhamento da empresa graduada (CAULLIRAUX, 2001; 

HACKETT; DILTS, 2004; BORGES; FILION, 2012; GARCIA, et al. 2015; MACHADO; 

SILVA; BIZZOTTO, 2017; GUILLEN; VERAS, 2018). Esses processos são apresentados na 

Figura 3. 

 

Figura 3 - Processo de Incubação 

 
Fonte: Adaptado de Cauliraux (2001, p.21) e Hackett e Dilts (2004). 
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 Na fase de candidatura, algumas incubadoras fornecem treinamentos para a construção 

de um plano de negócios, o que pode ser caracterizado como um processo de pré-incubação, no 

qual o empreendedor passa a ter os primeiros contatos com a incubadora. Ainda na fase de 

candidatura, ocorre o processo de seleção dos empreendedores interessados em ocupar um 

espaço de incubação, ocorrendo, normalmente, uma análise por parte da incubadora 

considerando o perfil empreendedor, a viabilidade por meio do plano de negócios e as 

características da proposta em consonância com a estrutura e estratégia da incubadora 

(CAULLIRAUX, 2001; HACKETT; DILTS, 2004; RAUPP; BEUREN, 2006; IBIDEM, 2009).  

 Na fase de residência, a empresa incubada recebe treinamento, suporte administrativo e 

estrutura necessária para a implementação do negócio. Além disso, normalmente é fornecido 

acesso e/ou capacitação para editais de fomento. Na fase final, a empresa incubada passa a se 

chamar graduada e ainda pode receber algum tipo de suporte da incubadora para realização de 

suas atividades, podendo ocorrer, até mesmo, programas de acompanhamento das empresas 

graduadas (CAULLIRAUX, 2001; HACKETT; DILTS, 2004; RAUPP; BEUREN, 2006; 

IBIDEM, 2009). 

 Ainda assim, para o gerenciamento da incubadora, os desafios também estão presentes 

nessa atividade, pois, ela precisa treinar o empreendedor e, ao mesmo tempo, propiciar o 

crescimento do empreendimento em um ambiente mais protegido. Diante desse contexto, as 

características empreendedoras das empresas incubadas podem ser potencializadas pelos 

suportes fornecidos durante o processo de incubação (RAUPP; BEUREN, 2006; IBIDEM, 

2009).  

 Nesse sentido, o estudo de Raupp e Beuren (2006) mostra que programas desenvolvidos 

pela própria incubadora e/ou outro agente de desenvolvimento também potencializam 

características empreendedoras. Sendo assim, a proposta de aplicação do Programa Vivencial 

em Gestão de Projetos dentro da realidade de uma incubadora pode auxiliar na formação 

gerencial e empreendedora, pois, apresenta potencial de auxiliar na formação do empreendedor 

e na construção de competências em gestão de projetos.  

 

2.4.2 Relações Entre Gestão de Projetos e o Processo de Incubação 

 

Como descrito na seção 2.1, o gerenciamento de projetos vem sendo amplamente 

utilizado pelas organizações, embora poucos estudos que atrelem gestão de projetos ao processo 
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de incubação tenham sido encontrados em bases científicas nacionais e internacionais por esta 

pesquisa e por outras (CRUZ, 2017; SOUZA, 2017; GUILLEN; VERAS, 2018).  

Não obstante, a utilização das ferramentas de gestão de projetos para o gerenciamento 

de uma empresa incubada pode apresentar potencialidades como já vem apresentando para as 

organizações em geral (ROCHA; FERREIRA, 2005; RIBEIRO, 2006; RIBEIRO 

JUNIOR; SILVA, 2006; NEVES; SILVA; TURRIONI, 2009; NEVES et al., 2014; SILVA, 

2012; LOBOSCO; FERNANDES; MACHADO, 2016; NEVES; SILVA, 2016; CRUZ, 2017; 

SOUZA, 2017; GUILLEN; VERAS, 2018). Ainda assim, ao “identificar as etapas relativas ao 

processo de incubação, fica evidente a possibilidade de aplicação da metodologia PMBOK, 

definindo cada etapa de acordo com cada processo”, uma vez que, gerir os processos 

envolvendo a incubação de uma empresa em muito se assemelha em gerir um projeto 

(RIBEIRO JUNIOR; SILVA, 2006, p. 7).  

 

Quadro 4 – Similaridades Entre as Funções do PMO e o Gestor de Incubadoras. 

Função do PMO Função do Gestor de Incubadoras 

Monitorar e controlar o desempenho do 

projeto  

Acompanhar e avaliar o desempenho da 

incubadora e das empresas incubadas  

Identificar, selecionar e priorizar projetos 

novos  

Buscar novas empresas para incubação  

Distribuir recursos entre os projetos  Buscar recursos para a incubadora  

Elaborar e desenvolver o marketing e a 

comunicação dos projetos  

Divulgar o apoio e serviços que oferece 

para as incubadas à comunidade  

Administrar rede de relacionamentos e 

monitoração ambiental  

Efetivar alianças estratégicas, acordos e 

convênios de interesses mútuos  

Manter a sinergia entre os programas e o 

Planejamento Estratégico  

Elaborar plano estratégico da incubadora  

Administrar rede de relacionamento e 

monitoração ambiental  

Promover rede de relacionamento 

(universidades, governo, bancos e outros)  

Desenvolver competências de pessoal, 

incluindo treinamento  

Capacitar os empreendedores incubados  

Fornecer mentoring para os gerentes de 

projetos  

Fornecer apoio emocional aos 

empreendedores  

Executar tarefas especializadas para os 

gerentes de projeto  

Oferecer serviços de apoio às empresas 

incubadas  

Participar do planejamento estratégico  Orientar as incubadas em seus planos 

estratégicos  
Fonte: Adaptado de Silva et al. (2012, p. 721). 

Nesse sentido, ao comparar as ações do gestor de uma incubadora ao PMO (Project 

Management Office) pode-se notar algumas similaridades, sendo que, essas conformidades 

corroboram com a similitude entre a atividade de gestão de projetos e a atividade de gestão de 
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incubadoras, pois, (1) o processo de incubação tem início, meio e fim bem definidos, (2) os 

serviços fornecidos pela incubadora são únicos, pois, cada empresa incubada caracteriza-se pela 

singularidade e (3) a organização e os objetivos para o processo de incubação são contingentes 

e transitórios (RIBEIRO, 2006; PMI, 2013). Essas similaridades são descritas no Quadro 4.  

Ainda assim, é possível depreender que uma incubadora pode ser considerada, em 

determinados aspectos, como um escritório de projetos (Project Management Office) que, como 

descrito na seção dois, representa a estrutura organizacional responsável por apoiar ou 

administrar projetos (DAI; WELLS, 2004; PMI, 2013), pois, uma “incubadora pode ser 

considerada como a gestora de um portfólio de projetos em que cada incubada corresponde a 

um projeto de plano de negócio” (SILVA, et al. 2012, p. 718). 

Figura 4 – Relações entre o Processo de Incubação e os Processos de Gerenciamento de 

Projetos a Partir da Literatura 

 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Caulliraux (2001), Ribeiro (2006), Ribeiro Junior e 

Silva (2006), Silva et al. (2012), PMI (2017), Guillen e Veras (2018). 
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Diante disso, retoma-se aqui as considerações sobre os processos de gerenciamento de 

projetos (seção 2.1.2) em comparação com o processo de incubação. De primeiro, os processos 

de gerenciamento de projetos compreendem grupos de subprocessos agrupados em cinco 

categorias que se sobrepõem e interagem entre si, embora possuam elementos distintos e 

interfaces bem definidas. Essas categorias de grupos de processos são: iniciação, planejamento, 

execução, monitoramento e controle e, encerramento (PMI, 2017).  

 De segundo retoma-se o processo de incubação. Nele, existem os macroprocessos 

candidatura, residência e graduação, que abrigam alguns microprocessos. Paralelamente ao 

processo de gestão de projetos, a ação de uma empresa incubada tem delimitado espaço de 

tempo e, atividades de planejamento e monitoramento que permeiam todo o processo de 

incubação (CAULLIRAUX, 2001; HACKETT; DILTS, 2004; RAUPP; BEUREN, 2006; 

IBIDEM, 2009). Nesse sentido, a Figura 4 apresenta um framework que, com base na literatura, 

demonstra a relação entre o processo de incubação e os processos de gerenciamento de projetos, 

demonstrando que no processo de incubação existem etapas de iniciação, execução e 

encerramento, bem como, processos  de planejamento e monitoramento/controle, tanto por 

parte da empresa incubada, como por parte da incubadora, sendo que, essa última, com atuação 

semelhante ao PMO (SILVA, et al. 2012;  NEVES et al., 2014; CRUZ, 2017; SOUZA, 2017; 

GUILLEN; VERAS, 2018). 

 A partir desse framework, essa fundamentação apresenta, na próxima seção, algumas 

considerações teóricas sobre jogos de empresa para a formação gerencial, seguindo da sua 

utilização em gestão de projetos e a apresentação do Programa Vivencial em Gestão de Projetos. 

 

2.5 Jogos de Empresa e Educação Gerencial  

 

 Jogos de empresas são utilizados para criar ambientes que permitem o aprendizado, 

onde o comportamento gerencial pode ser desenvolvido e observado. O ambiente vivencial, 

onde ocorre o jogo, é planejado para oferecer uma simplificação da realidade, de tal sorte que 

os participantes podem responder, com certa similitude, aos desafios que responderiam no 

mundo real (KEYS; WOLFE, 1990). Ao longo dos anos, especialmente com o aperfeiçoamento 

da tecnologia, os jogos de empresa vêm evoluindo, propiciando ambientes mais dinâmicos, 

realistas e acessíveis. Seu uso para educação e no mundo científico, nacional e 

internacionalmente, também vem aumentando (CROOKALL, 2010; CAULFIELD; VEAL; 

MAJ, 2011; FARIA et al., 2014; MRTVI et al., 2017). 
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 Frente aos modelos convencionais de ensino, que apresentam limitações já apresentadas 

na introdução, jogos de empresas colocam o estudante como protagonista do processo de 

aprendizagem (OLIVEIRA, 2009; SAUAIA, 2013; OLIVEIRA; SILVA, 2019), sendo que, 

parece haver indícios de que a maioria dos participantes do jogo de empresas tenham 

impressões positivas desse método ativo (OLIVEIRA; SAUAIA, 2011; MOTTA; MELO; 

PAIXÃO, 2012; KRIZ; AUCHTER, 2016; SANTOS-SOUZA; OLIVEIRA, 2019).   

Desse modo, jogos com fins educativos são utilizados, das ciências militares às ciências da 

saúde, porque podem oferecer experiência na tomada de decisão sob risco e incerteza, a criação 

de articulações entre teoria e prática, o desenvolvimento de aspectos estratégicos, a experiência 

de trabalho em grupo, resultados de aprendizagem, dentre outros benefícios (CROOKALL, 

2010; FARIA et al., 2014; KRIZ; AUCHTER, 2016; SANTOS-SOUZA; OLIVEIRA, 2019). 

Algumas limitações também fazem-se presentes e podem estar atreladas ao simulador em si 

(podendo inclusive envolver altos custos), às aptidões e habilidades dos jogadores, à 

experiência e treinamento do instrutor, à falta de embasamento teórico em alguns casos, ao 

desenho instrucional deficiente e à falta de debriefing 1 adequado (OLIVEIRA, 2009; BEN-

ZVI, 2010; CROOKALL, 2010). 

 No Brasil, há aumento da produção científica nessa área, embora necessite-se ainda de 

mais pesquisas (MRTVI et al., 2017), sendo que, o autor mais prolífico nessa área é o professor 

Sauaia (OLIVEIRA, 2009; MENDES; MOTTA; OLIVEIRA, 2016), que desenvolveu o 

conceito do Laboratório de Gestão, ao aliar jogos de empresa com a pesquisa aplicada.  

 O Laboratório de gestão é um ambiente que alia a educação gerencial com pesquisa. 

Seus pilares conceituais são: simulador organizacional, jogo de empresas e pesquisa teórico-

empírica. O simulador organizacional é o artefato utilizado para combinar os efeitos 

econômicos (regras econômicas) e estratégicos (decisões tomadas sob incerteza), propiciando 

o exercício de um modelo mental sistêmico e dinâmico. O jogo de empresa é a atividade 

vivencial em grupo em que é possível gerenciar os resultados ao competir, tomar decisões sob 

incerteza e risco controlado. A pesquisa teórico-empírica permite que os participantes estudem 

um problema de gestão e produzam trabalhos teóricos e empíricos sobre a decorrência desse 

problema. Assim, essa abordagem educacional, o Laboratório de Gestão, permite ao estudante 

 
1 Debriefing: discussão após a aplicação do jogo de empresas onde são abordados os pontos fortes e fracos da 

empresa no processo de tomada de decisão, a estratégia que a equipe adotou, a aprendizagem significativa, 

principais erros e acertos, teorias utilizadas, etc. Essa etapa da vivência também é um momento de aprendizado e 

avaliação. 
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aliar teoria à prática, desenvolvendo competências, visão sistêmica e espírito crítico (KEYS; 

WOLFE, 1990, SAUAIA, 2007; OLIVEIRA, 2009; SAUAIA, 2013). 

 A teoria educacional que sustenta o Laboratório de Gestão é a Teoria da Aprendizagem 

Vivencial, originada dos estudos de David Kolb. Essa teoria entende o conhecimento como um 

processo continuamente criado e recriado, ao invés de uma entidade independente que pode ser 

adquirida e transmitida, focada apenas em conteúdo e resultados (KOLB et al., 2014). Nesse 

contexto, a teoria define aprendizagem sob uma perspectiva vivencial, como sendo um 

“processo pelo qual o conhecimento é criado por meio da transformação da experiência” 

(KOLB, 2015, p. 49).   

 Ao conceber a aprendizagem como um processo, a Teoria da Aprendizagem Vivencial 

de Kolb, ou ELT (Experiential Learning Theory), considera essa dinâmica como um ciclo 

espiral, contínuo e recursivo. O ciclo de aprendizagem vivencial, contempla quatro etapas, que 

são: a experiência concreta, observação reflexiva, concepção abstrata e experimentação ativa 

(KOLB et al., 2014). As etapas de experimentação/reflexão e experiência/abstração são 

dialeticamente opostas, assim, o conhecimento resulta do entendimento da experiência e sua 

transformação, sendo que a “simples percepção da experiência não é suficiente para o 

aprendizado” (KOLB, 2015, p. 68). 

 As quatro etapas do ciclo da aprendizagem vivencial podem ser observadas no 

Laboratório de Gestão. A etapa da experiência concreta refere-se a uma ação e seus 

desdobramentos com os quais o estudante toma contato e, no Laboratório de Gestão, essa etapa 

consiste na apresentação do ambiente simulado e na tomada de decisão. A etapa da observação 

reflexiva, compreende a capacidade de entender os efeitos da ação e suas conexões e, no 

Laboratório de Gestão, ocorre quando, de posse dos resultados, o estudante analisa os desvios 

entre o planejamento e a execução. A etapa da concepção abstrata consiste na manipulação do 

conhecimento, entendendo a teoria que rege aquela experiência e, no Laboratório de Gestão, 

isso ocorre quando o estudante faz uso de uma revisão conceitual para compreender os motivos 

dos acertos e desvios. A etapa da experimentação ativa, envolve comportamentos e ações, da 

experiência sensorial à experiência comportamental, onde os estudantes têm a oportunidade de 

alterar ou manter o planejamento dependendo dos resultados, sejam eles (os resultados) 

desejados ou inesperados. Essa última etapa fecha e, ao mesmo tempo, reconecta o processo do 

ciclo de aprendizagem à próxima etapa, pois, as ações geram consequências que criam 

diversificadas experiências (KOLB; KOLB, 2005; OLIVEIRA; SAUAIA, 2011; SAUAIA, 

2013; KOLB, 2015). 
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Ao se completar o ciclo e iniciar-se uma nova etapa, o estudante tem a possibilidade de 

construir experiências vívidas, “criando conhecimentos dinâmicos e sistêmicos numa contínua 

aprendizagem vivencial: fazer e refletir aproximando práticas e teorias” (SAUAIA, 2013). A 

lógica de funcionamento do Laboratório de Gestão permite também que estudante, centro do 

processo de ensino aprendizagem, desenvolva gradativamente competências atreladas às etapas 

da criação de conhecimento, seguindo os objetivos instrucionais propostos pela Taxonomia 

Revisada de Bloom (FERRAZ; BELHOT, 2010; SAUAIA, 2013). 

Entretanto, para que a aprendizagem de fato ocorra, faz-se necessário que o jogo de 

empresas apresente alguns parâmetros de qualidade. Nesse sentido, Kriz e Hense (2006) 

debruçaram-se na construção de um modelo lógico que se fundamenta em (1) amplas pesquisas 

em jogos e simulações, (2) abordagens de aprendizagem específicas, principalmente o 

aprendizado orientado a resolução de problemas, e (3) modelos para a qualidade instrucional e 

ambientes de aprendizagem. 

Esses mesmos autores classificam as variáveis em três grupos: entrada, processo e 

resultado. As variáveis de entrada nesses estudos incluíam dados sociodemográficos e as 

motivações para a participação no jogo, pois, tais dados, influenciam na participação final dos 

envolvidos. Conhecimento e experiência anteriores dos estudantes e a capacitação dos 

professores também foram classificados como variáveis de entrada. Para a área de variáveis do 

processo, foram incluídos a qualidade da instrução, a adequação, os incentivos e o tempo. Já as 

variáveis de resultado foram determinadas pela realização dos objetivos de aprendizagem e a 

percepção de mudanças organizacionais (KRIZ; HENSE, 2006). 

Sob essa perspectiva, o estudo produziu e categorizou cinquenta variáveis que 

apresentam critérios para a qualidade de um jogo de empresas utilizando um modelo lógico. 

Um modelo lógico estabelece parâmetros para a medição de variáveis como fatores de sucesso 

em um jogo, bem como para a interpretação dos resultados, concentrando-se assim, no 

atingimento de determinados objetivos e mudanças no nível de aprendizagem previamente 

definidos. As variáveis produzidas pelo estudo propiciam uma análise para delimitação das 

características positivas ou negativas do jogo de empresas no que tange aos objetivos de 

aprendizagem e grupo alvo e áreas de aplicação, bem como, da integração dos participantes; 

definição de regras, papéis, escopo e cenário; utilização da simulação de modo fácil, intuitivo 

e sustentável; capacidade que o jogo de empresas possui em oferecer flexibilização e o registro, 

avaliação e análise de dados produzidos no jogo; ambiente de jogo didático atraente, que 

valorize a construção do conhecimento e do debate (debriefing); oferecimento de capacitação 
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adequada aos jogadores e aos professores envolvidos, dentre outras variáveis (KRIZ; HENSE, 

2006). Nesse contexto, dadas as potencialidades dos jogos de empresa, a próxima seção aborda 

as relações entre esse método e a formação em gestão de projetos. 

 

2.6 Formação em Gestão de Projetos e Jogos de Empresa  

 

 A formação de um gestor de projetos está intimamente relacionada com o sucesso do 

projeto, uma vez que, esse ator possui uma gama de atividades que podem impactar o 

desempenho, representando um dos principais desafios para a gestão de projetos eficaz. Dessa 

necessidade, derivam-se instituições para a certificação, como o PMI, por exemplo 

(HORNSTEIN, 2015). 

 A educação em gestão de projetos também apresenta desafios, especialmente 

concernentes à prática das atividades em complementação ao já conhecido método 

convencional de ensino. Dada a importância da formação, jogos de empresa podem indicar uma 

importante alternativa para a educação gerencial, como já discutido, e, não seria diferente para 

gestão de projetos (MARTIN, 2000; CARREIRO; OLIVEIRA, 2015; CARREIRO, 2016; 

LAW, 2019).  

  Em pesquisa sobre gestão de projetos e jogos, realizada no dia 01 de agosto de 2018, 

na base de dados Scopus, foram encontrados 231 documentos. Essa base de dados foi escolhida 

por ser uma das bases científicas mais relevantes da área de Ciências Sociais Aplicadas e por 

possuir acesso gratuito pela Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) por meio do Portal de 

Periódicos CAPES/MEC. Outro fator importante é que a referida base possui aproximadamente 

70 milhões de documentos indexados e permite integração com outras plataformas (CAPES, 

2018; ELSEVIER, 2018). Além disso, vem sendo continuamente utilizada em estudos das 

ciências administrativas (MANES; FLACH, 2012; MARASSI; BRIZOLLA; CUNHA, 2014; 

NASCIMENTO et al., 2014; BERTOLLO et al., 2017; COSTA; ALVES, 2017; SCHERER; 

PIVETA, 2017; PRADO et al., 2017; SOUZA; VARUM; EUSÉBIO, 2017; SÉRGIO et al., 

2018; TURRA; SILVA, 2018).  

As palavras chave foram delimitadas a partir da literatura que indica o uso recorrente da 

raiz “Project management” (MARTENS; BRONES; CARVALHO, 2013; WATANUKI et al., 

2014; FRANCO et al. 2016) para pesquisa sobre gestão de projetos em estudos bibliométricos. 

Para jogos de empresa, tomou-se por base o estudo de Motta et al. (2011) e adotou-se radical 

“gam*” por permitir maior amplitude da busca e por descartar resultados que não estivessem 



39 
 

associados a jogos. Foram excluídos resultados associados a Teoria dos Jogos e raios gama. 

Assim as chaves de pesquisa utilizada foram: “Project management”  gam*  AND NOT  

“GAME-THEORY”  OR  “GAME THEORY”  OR  “GAMMA”. 

Por gestão de projetos e jogos de empresa caracterizarem-se como áreas multi e 

interdisciplinares (BRAGGE; THAVIKULWAT; TÖYLI, 2010; CROOKALL, 2010; 

CARVALHO, RABEQUINI JR., 2017) realizou-se a busca dentro dos seguintes parâmetros na 

plataforma Scopus (Subject Area): Engineering, Business, Management and Accounting, 

Computer Science, Multidisciplinary. Em seguida, os documentos foram classificados por tipo, 

nesse caso, foram classificados apenas os documentos que se caracterizavam como artigos 

completos. Os resumos desses documentos foram analisados com ajuda do software Mendeley. 

Assim, após as análises restaram 74 artigos que apresentavam relação direta com o tema de 

pesquisa. 

A evolução histórica da produção acadêmica no campo pode ser visualizada na Figura 

5. Nela, pode-se visualizar a produção acadêmica da área em dois períodos: de 1975 até 2005 

e de 2006 até 2018. O primeiro período apresenta picos de produção em 1986 (dois artigos), 

1985 (dois artigos) e 2003 (três artigos), além disso, no período houve interstícios sem nenhuma 

publicação. A partir de 2006 a área apresenta crescimento regular em que todos os anos 

apresentam publicações, sendo que os picos de publicações ocorrem em 2011 e 2012 com seis 

artigos respectivamente e 2016 com nove artigos publicados. A maior produtividade científica 

a partir do século XXI pode estar atrelada ao desenvolvimento do campo de gestão de projetos, 

que passou a figurar mais amplamente na utilização para as empresas e nas atividades 

acadêmicas no final do século XX (CARVALHO; RABEQUINI JR., 2017).  

Sobre a produção científica da área segundo a sua distribuição geográfica, nota-se a 

concentração da produção acadêmica em poucos países, sobretudo nos Estados Unidos com 19 

publicações originárias desse país, seguido do Reino Unido que apresenta sete publicações. Em 

terceiro lugar está a Espanha, com quatro publicações filiadas. O Brasil apresenta-se na quarta 

posição com três publicações e está empatado com Canadá, França e Taiwan.   

A respeito dos periódicos com mais publicações, destaca-se o Journal of Professional 

Issues in Engineering Education and Practice com seis publicações sobre o assunto no total. 

Dos mais produtivos, o periódico científico com maior fator de impacto (SJR) é o International 

Journal of Project Management com 1, 463 pontos, sendo que, o mesmo periódico é referência 

para a área de gestão de projetos. Para a área de jogos de empresa destaca-se o periódico 

Simulation and Gaming, uma das mais importantes revistas da área (MOTTA et al., 2011). 
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Figura 5 - Artigos Sobre Gestão de Projetos e Jogos de Empresas Publicados por Ano 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

 

Por análise de conteúdo, os artigos foram analisados quanto a abordagem ao fenômeno 

segundo os parâmetros sugeridos por Mrtvi et al. (2017), que delimita duas classificações 

principais ao fenômeno de jogos de empresa. A primeira classificação refere-se ao uso de jogos 

e simulações como ambiente de pesquisa (SCAPE), na qual o contexto do jogo de empresas é 

utilizado como ambiente laboratorial, em que, existe a possibilidade de obtenção de dados que 

podem ser tratados para atender determinados objetivos de uma pesquisa científica. A segunda 

classificação refere-se ao estudo de jogos e simulações como objeto de pesquisa (SCOPE) que 

engloba o desenvolvimento do jogo, suas aplicações e avaliações, assim como, sua efetividade 

a partir de uma teoria. Para essa classificação foram descartados dois estudos que se 

caracterizavam como revisões sistemáticas de literatura.  

Como resultado, verifica-se que uso de jogos como ambiente de pesquisa caracterizado 

como SCAPE, representa a menor soma de estudos (13 artigos) se comparado com a utilização 

de jogos como objeto de pesquisa, SCOPE (56 estudos). Essa característica também pode ser 

observada nos estudos de Mrtvi et al. (2017) em que as pesquisas caracterizadas como SCAPE 

figuravam-se em menor volume se comparadas às pesquisas classificadas como SCOPE.  

Os estudos também foram analisados a partir das abordagens metodológicas. Observa-

se a predominância de estudos qualitativos em 51%, com 38 estudos. Os estudos quantitativos 

figuram-se em segundo lugar com 20 estudos (27%), estando em terceiro os estudos mistos em 

15% ou 11 estudos. Cinco estudos não puderam ser identificados totalizando 7%. Cabe ressaltar 
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que, dos estudos que não puderam ser devidamente identificados, a leitura do resumo não 

permitiu a correta indicação do método nem, tampouco, o estudo estava disponível em uma 

base gratuita, o que inviabilizou a identificação. 

Os resultados também foram analisados quanto a distribuição dos dados com respeito a 

tipologia dos artigos relativos ao enquadramento da pesquisa quando empírica, teórica, relato 

de experiência, relato tecnológico e pesquisa em andamento. Como resultado, a grande parte 

dos artigos, cerca de 70% enquadram-se como pesquisa empírica. Isso pode indicar que as 

publicações estão buscando alguma comprovação prática em seus estudos (CRESWELL, 

2010). Isso tem relação com a própria característica dos jogos, pois, exige a confrontação com 

o mundo da prática e a aplicação do método, o que, por sinal, pode justificar esses resultados. 

Ainda assim, as revisões sistemáticas representam dois estudos, relatos de experiência 19 

estudos e estudo de caso representa um único estudo. 

Assim, o campo situa-se em desenvolvimento proeminente a partir de 2006, com 

estudos majoritariamente qualitativos e empíricos, tendo como foco o estudo de jogos como 

objeto de pesquisa. Nesse sentido, para compreender as principais pesquisas do campo, os 12 

artigos com maior número de citações são apresentados de maneira contextualizada.  

O artigo “The Project on goals on software Project management: An experimental 

investigation” apresenta 69 citações, sendo o artigo mais citado. O artigo utiliza o jogo de 

empresas como ambiente para entender como determinados objetivos em um projeto de 

software podem afetar o comportamento gerencial. Para tanto, foram testadas duas estruturas, 

uma com objetivos voltados para custo e prazo e outra com objetivos voltados para qualidade 

e prazo. O projeto simulado utilizado no quase-experimento consistiu em um projeto para o 

desenvolvimento de um software para processamento de dados de satélites (ABDEL-HAMID; 

SENGUPTA; SWETT, 1999).  

Desse modo, 25 estudantes de curso de engenharia de software participaram do estudo, 

sendo que, 13 participantes foram colocados no grupo cujos objetivos eram voltados para o 

custo e prazo e 12 participantes compuseram a equipe de projeto cujo objetivo tangenciava 

qualidade e prazo. Os participantes foram submetidos a um questionário de debriefing que foi 

processado quantitativamente. Os resultados revelaram que os objetivos influenciam o 

planejamento e as decisões de alocação de recursos do projeto de software (ABDEL-HAMID; 

SENGUPTA; SWETT, 1999). 
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Com 56 citações, o segundo artigo mais citado do campo intitula-se “LEAPCON: 

Simulation of lean construction of high-rise apartment buildings”, publicado em 2007. O estudo 

utiliza o jogo como ambiente de pesquisa aplicando a simulação em forma de um jogo para 

avaliação experimental do modelo que simula o projeto de construção de um prédio de oito 

andares com quatro apartamentos por andar. O Tecnion Lean Apartment Construction 

Simulation Game – LEAPCON simula um projeto de construção enxuta, que por meio de 11 

rodadas de jogo com equipes diferentes, mostrou ser mais econômico e ágil que os projetos de 

construção convencional. Os pesquisadores também simularam um evento discreto que 

retornou resultados similares (SACKS; ESQUENAZI; GOLDIN, 2007). 

O artigo “The designand Project in of a simulation/game for teaching information 

systems development”, publicado em 2000, ocupa a terceira posição entre os artigos mais 

citados com 54 citações. O artigo apresenta importantes considerações a respeito do desenho 

de jogos e sua posterior avaliação para o ensino em sistemas de informação a partir de uma 

perspectiva gerencial. Em continuidade, apresenta como um jogo de tabuleiro, utilizado para o 

ensino em sistemas de informação, é desenvolvido e melhorado a partir de sua informatização. 

O jogo de tabuleiro apresentado pelo autor é o MISGAME que foi projetado para o 

gerenciamento de projetos em gerenciamento de sistemas. A partir das limitações desse jogo, 

apresenta-se o “Information Sistem Project Manager-ISPM” que trata-se de um jogo mediado 

por computador. Apresenta-se um estudo comparado entre o modelo analógico do jogo e o 

modelo digital, sendo que, embora o jogo de tabuleiro apresente uma maior interação social 

entre os participantes, o jogo computadorizado apresenta avanços significativos para o 

ensino/aprendizagem de sistemas de informação (MARTIN, 2000). 

Em volume de citações, na quarta posição, tem-se o artigo “A simulation engine for 

custom project management education”, publicado em 2000, com 38 citações. O artigo trata do 

contexto gerado pelo jogo para a produção de pesquisa sobre o comportamento dos 

participantes. O jogo descreve uma implementação de uma simulação chamada Contract & 

Construct, que modela uma abordagem de gerenciamento de contratos em um grande projeto 

de construção, sendo que, o mesmo foi aplicado para estudantes de mestrado, MBA, graduação, 

bem como, para engenheiros e gerentes de projetos.  O estudo apresenta os resultados baseando-

se em análise estatística na comparação de estratégias adotadas pelos participantes e seus 

consequentes resultados no jogo a partir dessas estratégias. O artigo demonstra, ainda, como a 

simulação pode ser aplicada para diferentes projetos (MARTIN, 2000b). 
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O artigo “A systematic literature review on serious games evaluation: An application to 

software project management” publicado em 2015, ocupa a quinta posição entre os mais citados 

com 37 ocorrências. O artigo trata-se de uma revisão sistemática de literatura compreendendo 

as seguintes bases de dados: ACM Digital Library, IEEE Xplore, ISI Web of Science, SCOPUS 

e SpringerLink. Os autores investigaram qual o perfil de pesquisa a respeito dos métodos e 

procedimentos para avaliação de jogos sérios para a área de gerenciamento de projetos de 

software. Os autores identificaram 102 trabalhos que correspondiam aos parâmetros de 

pesquisa, sendo que, puderam considerar que a maior parte dos jogos utilizados são jogos 

computadorizados, com domínio de aplicação educacional com foco no ensino superior, que o 

procedimento mais utilizado para a coleta de dados é o questionário, que as características de 

delimitam a qualidade são resultados de aprendizagem, usabilidade e o nível de experiencia dos 

usuários e que as amostras/populações pesquisadas variam de uma até 40 pessoas. Como 

contribuição o artigo permite compreender como os jogos sérios para o ensino de gestão de 

projetos de software podem ser avaliados, com foco no modelo de Kirpatrick e na taxonomia 

de Bloom (CALDERÓN; RUIZ, 2015). 

Com 36 citações o artigo “Construction industry offsite production: A virtual reality 

interactive training environment prototype”, publicado em 2012, apresenta o desenvolvimento 

de um simulador em realidade virtual que emula um grande projeto de construção civil. O artigo 

apresenta uma série de eventos testes, em forma de jogos, para avaliar o simulador. Essas 

avaliações foram realizadas tanto por praticantes de gestão de projetos, bem como, por 

estudantes da área que foram submetidos ao jogo. Os resultados apontam para a aplicabilidade 

da simulação para treinamento em gestão de projetos de construção a partir dos resultados 

satisfatórios de aprendizagem (GOULDING et al., 2012). 

Na sétima posição está o artigo “SCRUMIA – An educational game for teaching SCRUM 

in computing courses” com 35 citações. Nesse artigo os autores apresentam um jogo para o 

ensino de uma prática ágil para gestão de projetos, o SCRUM, no curso de ciências da 

computação. O jogo não utiliza uma plataforma digital para o processamento das decisões dos 

participantes, sendo que o objetivo do jogo é que os estudantes utilizem o SCRUM para criar 

artefatos para gerenciar projetos de software em situações concretas. O artigo descreve o jogo 

em termos de funcionamento, processamento, regras e avaliação. Com estratégia de pesquisa 

mista, o artigo descreve o caso e aplica análise estatística com base em pré e pós testes. Os 

resultados apontam para o atingimento dos objetivos de aprendizagem e maior motivação do 

estudante durante a aplicação (VON WANGENHEIM; SAVI; BORGATTO, 2013). 
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O artigo “DELIVER! – An educational game for teaching Earned Value Management 

in computing courses” ocupa o oitavo lugar com 32 citações no total. O artigo apresenta um 

jogo de tabuleiro utilizado para ensinar gerenciamento de valor agregado em gestão de projetos 

no contexto do curso de graduação em computação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Após a aplicação do jogo, o mesmo foi avaliado seguindo os parâmetros de avaliação de 

treinamentos de Kirkpatrick. Os resultados apontam a retenção de conhecimento por parte dos 

estudantes no que se refere ao conceito de gerenciamento de valor agregado e sua aplicação em 

gerenciamento de projetos de software. Como contribuição o jogo apresenta uma alternativa 

para complementar os métodos convencionais de ensino (VON WANGENHEIM; SAVI; 

BORGATTO, 2012). 

Na nona posição entre os mais citados encontra-se o artigo “Exploring the bidding 

situation for economically most advantageous tender projects using a bidding game”. O artigo 

apresenta um jogo que simula um ambiente em que há concorrência em uma licitação para um 

grande projeto, utilizando o contexto do jogo como ambiente de pesquisa. O objetivo do estudo 

é compreender as estratégias competitivas e modelos de decisão em um ambiente que simula 

uma licitação competitiva de um projeto que, por sua vez, permite aos participantes a tomada 

de decisões críticas sobre um projeto habitacional de grande porte. Assim, o jogo é proposto 

para avaliar o modelo conceitual da simulação. Como resultados, têm-se que a simulação possui 

similitude com o mundo real e que pode ser usada para treinamentos em licitações para grandes 

projetos de construção (PERNG; JUAN; CHIEN, 2006). 

“Stochastic Simulation of Construction Bidding and Project Management” ocupa a 

décima posição com 24 citações. O artigo apresenta um modelo de simulação de gerenciamento 

de projetos chamado Superbid para auxiliar os tomadores de decisão no desenvolvimento de 

estratégias para licitações em construção. O artigo apresenta detalhadamente como o jogo foi 

desenvolvido e, também, o modelo lógico por traz do processo de simulação. As atitudes e o 

desempenho dos estudantes foram analisados qualitativamente e permitiram inferir que o jogo 

tem a capacidade de simular um ambiente competitivo de licitação, fornecendo ao estudante 

e/ou praticante de gestão de projetos uma valiosa ferramenta para a aprendizagem (RIZK, 

1993).  

Também com 24 citações está o artigo “Agent-based construction supply chain 

simulator (CS2) for measuring the value of real-time information sharing in construction”. O 

estudo apresenta uma simulação que emula uma cadeia de suprimentos e o processo de 

comunicação de um projeto de construção. O artigo apresenta dois tipos distintos de simulação, 
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sendo que, a primeira trata do jogo a partir da interação humano para humano e a segunda trata 

da interação humano com o computador. Diante dessas configurações, nota-se que o jogo é 

utilizado como contexto para pesquisa. A partir de análises quantitativas, os resultados 

apontaram que o compartilhamento de informações em tempo real pode melhorar o 

desempenho de toda a cadeia de suprimentos reduzindo a duração e o prazo do projeto e 

aumentando a eficiência operacional. O estudo também aponta que o excesso de informação 

pode degradar a percepção do problema que, por sua vez, afeta o fator de desempenho (MIN; 

BJORNSSON, 2008).  

Ainda com 24 citações, o artigo “A systematic survey of games used for software 

engineering education” apresenta uma revisão sistemática de literatura sobre jogos e 

simulações utilizados para educação em gerenciamento do software. O objetivo da pesquisa 

consistiu em verificar como jogos podem contribuir para o ensino na área de engenharia de 

software para auxiliar engenheiros e gerentes de projeto a explorar algumas especificidades do 

campo. A pesquisa utilizou as seguintes bases para pesquisa: IEEE Xplore Digital Library, the 

ACM Digital Library, ScienceDirect, Sage Journals Online, ProQuest, the ISI Web of 

Knowledge e Wiley Online Library. Segundo os parâmetros de busca a pesquisa retornou 243 

artigos, dos quais, 36 permaneceram no estudo. Os resultados apontam que as aplicações dos 

jogos não foram desenvolvidas além de suas implementações iniciais e que há indícios que o 

valor pedagógico dos jogos não tenha sido demonstrado suficientemente. Ainda assim, há 

indícios de que os estudantes prefiram o ensino por meio de jogos (CAULFIELD et al., 2011).  

 Concluída essa breve revisão dos artigos mais citados do campo, pode-se verificar que 

existem potencialidades na utilização de jogos de empresa para simular ambientes para pesquisa 

ou para o processo de ensino aprendizagem em gestão de projetos. Nesse sentido, o Programa 

Vivencial em Gestão de Projetos consiste na utilização de um artefato para o ensino de gestão 

de projetos tendo base nos preceitos da Teoria da Aprendizagem Vivencial, na formação em 

gestão de projetos e no jogo de empresas. O simulador organizacional desenvolvido para este 

fim foi PMS-SIM, que emula o ambiente funcional da área de gestão de projetos, com similitude 

necessária para um ambiente de ensino-aprendizagem com potencial para auxiliar na formação 

prática do gestor. Além disso, o programa pode ser aplicado em contextos diferentes aos da 

academia e, para este estudo, o contexto será abordado na próxima seção (KOLB, 2015; 

CARREIRO; OLIVEIRA, 2015; CARREIRO, 2016). 

 



46 
 

2.7 Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos para Incubadoras de 

Empresas 

 

 Uma incubadora pode ser caracterizada como um ambiente que fomenta o 

empreendedorismo e a inovação, propício para aqueles que têm interesse em tornar realidade o 

negócio planejado em determinado prazo (LUZ, et al. 2012).  

 Ao mesmo tempo, uma incubadora também apresenta um ambiente propício para a 

educação empreendedora proporcionando a aplicação da teoria na prática, podendo ser 

considerada uma estratégia para o ensino de empreendedorismo. A educação empreendedora 

inserida na realidade de uma incubadora tem demonstrado resultados satisfatórios em termos 

de desempenho e aprendizagem (OLLILA, S.; WILLIAMS-MIDDLETON, 2011, FIALA; 

ANDREASSI, 2013; SILVA; PATRUS, 2017). Ao mesmo tempo que a educação 

empreendedora pode ser campo fértil para o aprendizado em uma incubadora, jogos de empresa 

para o ensino de empreendedorismo também vêm sendo utilizados com resultados eficazes 

(BELLOTTI, et al., 2012; CASTRO et al. 2014; KRIZ; AUCHTER, 2016).  

 Para a formação do gestor de projetos, jogos de empresa também podem apresentar 

importantes contribuições relativas a aquisição de competências e na relação teoria e prática.  

(CARREIRO; OLIVEIRA, 2015; CARREIRO, 2016; DIAS, 2017). Em tratando-se das 

integrações entre gestão de projetos e o processo de incubação já elencadas na seção 2.2.2, tem-

se a proposta da aplicação de jogos de empresas em gestão de projetos para empresas incubadas.  

 O Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos foi previamente 

concebido a partir dos estudos de Carreiro (2016) ao construir o jogo de empresas voltado para 

a área de gestão de projetos no contexto de uma empresa automobilística (PMS-SIM). O jogo 

de empresas foi aplicado a profissionais da área de gestão de projetos que puderam se beneficiar 

e apontar adequabilidade e aspectos de melhoria (CARREIRO; OLIVEIRA, 2015). 

Posteriormente, o trabalho de Dias (2017) avaliou as contribuições do mesmo programa que, 

nesse caso, foi aplicado para estudantes da graduação em administração de uma instituição 

federal de educação superior do sul fluminense, no componente curricular de gestão de projetos, 

com resultados igualmente satisfatórios, segundo o modelo de Kriz e Hense (2006). Diante das 

confluências entre a área de gestão de projetos e o processo de incubação, já elencadas na 

literatura (seção três), emerge a construção Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão 

de Projetos para Incubadoras de Empresas. Para isso, tem-se, no designinstrucional, importante 

ferramenta para adaptação desse programa. Esse assunto será tratado na próxima seção. 
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2.8 Design Instrucional  

 

 O design instrucional passa a ganhar corpo na II Guerra Mundial no intuito de otimizar 

programas de treinamento. O ISD – Instructional System Design, é uma adaptação do processo 

de engenharia de sistemas para problemas de treinamento e capacitação no local de trabalho, 

sendo comumente utilizado para esse fim. O modelo ISD permite uma abordagem sistemática 

utilizada para desenvolver programas e treinamentos, incluindo a avaliação das necessidades 

do participante, especificando objetivos esperados com o treinamento e delineando critérios de 

avaliação, usando métodos apropriados para promover a aprendizagem efetiva, garantindo a 

transferência e avaliando a eficácia da intervenção de aprendizagem (ALLEN, 2006; NOE; 

TEWS; DACHNER, 2010). 

 As contribuições históricas da ISD estão bem estabelecidas e forneceram a base para 

contribuições importantes para a compreensão da teoria e prática em treinamento e 

desenvolvimento. Além disso, o modelo permite a redução do tempo do treinamento, evita a 

instrução desnecessária e, consequentemente, proporciona a redução de custos (MOLENDA, 

2009; WEINSTEIN; SHUCK, 2011). 

 

Figura 6 – Modelo ADDIE 

 

Fonte: OLIVEIRA; CSIK; MARQUES, 2015, p. 5. 
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 Entre os modelos sistêmicos mais conhecidos tem-se o processo ADDIE, sigla do inglês 

que compreende Analysis, Design, Development, Implementation e Evaluation. O processo 

pressupõe que soluções alternativas para problemas instrucionais serão mais eficientes, 

dependendo da necessidade de instrução e restrições ambientais, usando uma abordagem de 

sistemas de forma inteligente para escolher entre soluções que produzirão resultados mais 

eficazes (ALLEN, 2006). 

 Assim sendo, o modelo ADDIE compreende cinco fases, a saber: análise, desenho, 

desenvolvimento, implementação e avaliação. A fase de análise compreende o diagnóstico ou 

a situação que necessita de uma intervenção em forma de treinamento, bem como, de algum 

problema de desempenho que levante a necessidade de capacitação. A fase do desenho 

compreende a delimitação dos objetivos de aprendizagem, a delimitação teórica dos conteúdos 

e a sequência didática. A fase do desenvolvimento compreende a definição dos métodos de 

ensino que serão utilizados, recursos didáticos, parâmetros de avaliação, treinamento docente e 

adequação do processo às fases anteriores (OLIVEIRA; CSIK; MARQUES, 2015).  

 A fase da implementação compreende a execução da capacitação em si, abrangendo a 

estrutura física e administrativa necessária. A fase da avaliação compreende, nesse caso, não 

apenas a um processo isolado, mas a um processo que permite verificar cada fase do desenho 

da capacitação, visando a melhoria contínua do processo de ensino, sendo que, o modelo de 

avaliação de Kirkpatrick pode ser utilizado para esse fim (OLIVEIRA; CSIK; MARQUES, 

2015).  

 Além do que sugere Oliveira, Csik e Marques (2015), parece haver indícios na literatura 

em jogos de empresa que são utilizados no contexto de gestão de projetos, de que o modelo de 

Kirkpatrick seja utilizado para avaliar a aplicação do jogo e seus contextos (VON 

WANGENHEIM; SAVI; BORGATTO, 2012; 2013; CALDERÓN; RUIZ, 2015; YUSOF et 

al., 2016). As fases do modelo ADDIE e suas relações são apresentadas na Figura 6. 

 Em se tratando de renomada técnica para a construção de treinamento e capacitação, o 

modelo ADDIE pode apresentar benefícios para a construção do material didático 

(MOLENDA, 2009; WEINSTEIN; SHUCK, 2011; OLIVEIRA; CSIK; MARQUES, 2015) e, 

consequente adaptação do Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos para 

Incubadoras de Empresas segundo as interrelações entre gestão de projetos e processo de 

incubação, já apresentadas na literatura. 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

 

 O presente estudo apresenta uma pesquisa de natureza aplicada, pois, pretende 

apresentar evidências que sugerem a solução para um problema concreto (SILVA; MENEZES, 

2005; CRESWELL, 2010; APPOLINÁRIO, 2012), a saber: quais as contribuições e limitações 

de um Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos para ambientes de 

incubação? 

 Quanto à abordagem, a pesquisa classifica-se como qualitativa. A pesquisa qualitativa 

“inclui um conjunto de técnicas interpretativas que procuram descrever, decodificar, traduzir e, 

dessa forma, apreender o significado [...] de certos fenômenos ocorrendo de forma mais ou 

menos natural no mundo social” (COOPER; SCHINDLER, 2011, p. 189). Dada a definição, 

pode-se dizer que a pesquisa qualitativa é oportunamente usada quando um problema precisa 

ser explorado e, também, quando o problema demanda uma compreensão complexa em que é 

necessária a interação com as pessoas envolvidas no problema (CRESWELL, 2014). 

Quanto aos objetivos, a pesquisa caracteriza-se como exploratória. Um estudo 

exploratório permite ao pesquisador a aproximação aos problemas que encontrará no campo e 

o desenvolvimento de conceitos de forma mais clara, útil para orientar o pesquisador e a 

pesquisa a ser realizada (COOPER; SCHINDLER, 2011), sendo que, este trabalho compreende 

o estudo em profundidade de um caso aplicado, quer seja, a análise da vivência em uma 

incubadora. 

 Nesse sentido, o corpus de pesquisa foi composto pelos estudantes associados a uma 

incubadora de uma instituição pública de ensino superior localizada no sul do estado do Rio de 

Janeiro que participaram do Programa de Aprendizagem Vivencial de Gestão de Projetos 

durante o período de aplicação do jogo de empresa. Cabe destacar que para a pesquisa 

participante, corpus de pesquisa se refere aos atores envolvidos na investigação, que interagem 

e produzem um plano de ação (GIL, 2008). 

Cabe ressaltar que esse grupo específico foi escolhido por conveniência. Como pode ser 

observado na Figura 7 (Mapa do Método), para a melhor operacionalização do estudo, a partir 

do delineamento do problema e dos objetivos, o método contempla três etapas, sendo que a 

primeira etapa compreende as três primeiras fases da pesquisa participante e suas subfases, a 

segunda etapa compreende a última fase da pesquisa participante, seguida do levantamento de 

opinião dos participantes por meio de entrevista e, a terceira etapa, compreende a análise 

concomitante dos dados. 
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Figura 7 - Mapa das Etapas da Pesquisa  

 
Fonte: Adaptado de Gil (2008). 
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  A primeira etapa da pesquisa compreendeu as fases iniciais da pesquisa participante 

justamente porque essas fases aproximam o pesquisador do fenômeno, estando assim, mais 

atreladas às atividades de pesquisa teórica e documental, bem como, ao desenvolvimento e 

adaptação do programa. A segunda etapa compreendeu uma relação mais aproximada com o 

corpus de pesquisa e a coleta, com foco em dados primários a partir da aplicação do programa.  

 

Quadro 5 – Classificação da Pesquisa 

Orientação Tipo e Justificativa de Enquadramento 

Natureza  Aplicada – Visa a solução de problemas específicos, neste caso, analisar 

as contribuições e limitações da aplicação do Programa de Aprendizagem 

Vivencial em Gestão de Projetos para Incubadoras de Empresas.  

Objetivo Exploratória – Compreende à aproximação ao fenômeno, neste caso, 

compreender os fatores envolvidos na construção do programa, bem como, 

analisar suas contribuições para empresas incubadas. 

Abordagem do 

problema 

Qualitativa – Visa investigar um problema de compreensão complexa, 

que precisa ser explorado e que depende da interação pesquisador-corpus 

de pesquisa. Nesse contexto, essa aproximação ocorre por meio da 

aplicação e análise do programa. 

Procedimentos 

técnicos  

Bibliográfica – Compreende o levantamento na literatura sobre áreas do 

conhecimento e processos de gerenciamento de projetos, formação em 

gestão de projetos, processo de incubação e gerenciamento de incubadoras, 

jogos de empresa, programa de aprendizagem vivencial em gestão de 

projetos e design instrucional. 

Documental – Compreende o levantamento de informações acerca do 

contexto da incubadora pesquisada, que serão obtidos por meio de sítios 

eletrônicos, relatórios documentos institucionais, dentre outros. 

Estudo de caso – Exploração em profundidade de um sistema 

contemporâneo e real utilizando procedimentos de coleta variados, neste 

caso, o sistema trata-se de uma incubadora. 

Pesquisa participante – Elaboração e aplicação do plano de ação para 

operacionalização do Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de 

Projetos na incubadora escolhida. 

Levantamento – Aplicação de entrevistas semiestruturadas aos gerentes 

das incubadoras para a construção do programa e, por conseguinte, com os 

participantes submetidos ao programa para análise de suas contribuições. 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2009, p. 95). 

  

  A terceira etapa da pesquisa corresponde à análise concomitante que ocorre 

paralelamente às etapas anteriores do método segundo descrito na seção 3.2. Conforme 

recomenda Creswell (2010, p.36), a “análise dos dados é um processo contínuo durante a 

pesquisa”, por isso, o esquema da Figura 7 indica sua realização desde a primeira fase da 

pesquisa participante. Por fim, a classificação da pesquisa encontra-se no Quadro 5. 
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Figura 8 – Fases da Pesquisa Participante 

 

Fonte: Adaptado de Gil (2008). 

 

Fase 1: Montagem Institucional e Metodológica

- Determinação das bases teóricas da pesquisa;

- Definição das técnicas e coleta de dados;

- Delimitação do corpus de pesquisa;

- Organização do processo de pesquisa;

- Elaboração do cronograma. 

Fase 2: Estudo Preliminar do Corpus

- Identificação do universo e da estrutura de 
uma incubadora;

- Levantamento do contexto onde está inserido 
o objeto da pesquisa; 

- Levantamento de dados educacionais.

Fase 3: Análise Crítica dos Problemas

- Representação do problema e seu contexto;

- Descrição do problema;

- Identificação das causas do problema;

- Formulação das hipóteses de ação;

Fase 4: Elaboração do Plano de Ação

- Desdobramento das hipóteses de ação em 
ações que possibilitem uma análise mais 

adequada do problema estudado;

- Elaboração de um plano de ação. 
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3.1 Procedimentos Técnicos  

 

 Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo enquadra-se como como pesquisa 

participante. Para a pesquisa participante o foco da investigação científica está no processo e 

não apenas no resultado. Isso posto, há que se considerar que a pesquisa é realizada para uma 

população específica e que objetiva a aprendizagem mútua, tanto do pesquisador, quanto dos 

atores locais envolvidos na pesquisa, compondo um processo bottom-up e não top-down. As 

distinções mais importantes do processo centram-se em como e por quem a questão de pesquisa 

é formulada e para quem são utilizados os resultados da pesquisa. Em resumo, a pesquisa 

participante consiste em compreender e respeitar as pessoas e os grupos com quem e para quem 

a pesquisa é produzida (CORNWALL; JEWKES, 1995; BELONE et al., 2016). 

 Cabe destacar, também, que embora possam existir confluências, a pesquisa ação e a 

pesquisa participante têm origens diferentes. A primeira, toma forma a partir dos estudos de 

Kurt Lewin em meados de 1940 e, a segunda, toma forma a partir do contexto social brasileiro 

entre 1950 e 1960, sob impulso de Paulo Freire. A diferença básica reside no grau de 

participação que haverá na relação entre o pesquisador e o sujeito/fenômeno pesquisado, 

especialmente na inserção do pesquisador na realidade a ser estudada. Ainda, as relações de 

poder, na pesquisa participante, tendem a ser menos evidentes que na pesquisa ação 

(THIOLLENT, 2011; SCHMIDT, 2006). 

 Por outro prisma, a pesquisa participante parte dos estudos etnográficos, amplamente 

utilizados na antropologia, no entanto, para além disso, com as técnicas da pesquisa participante 

o pesquisador passa a deter mais flexibilidade para intervenções, em sintonia com o corpus de 

pesquisa, dentro da comunidade a ser estudada (SCHMIDT, 2006), o que justifica a escolha da 

técnica dadas as características do Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de 

Projetos. 

 Assim sendo, a pesquisa participante, compreende quatro fases distintas: (1) montagem 

institucional e metodológica, (2) estudo preliminar do corpus de pesquisa, (3) análise crítica 

dos problemas e (4) elaboração de um programa ação e/ou aplicação de um plano de ação (GIL, 

2008). O planejamento da pesquisa participante está demonstrado na Figura 8 (Fases da 

Pesquisa Participante).  

  Como um dos objetivos desta pesquisa corresponde a aplicação do Programa de 

Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos para gerentes de empresas incubadas, cabe 

destacar que o referido programa, embora já existente (Sessão 2.4), carece de adaptação. A 
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adaptação do programa corresponde ao plano de ação da pesquisa participante, com 

correspondente aplicação.  

Nesse sentido, para melhor estruturar o plano de ação e a construção do material 

instrucional para a vivência, foram seguidos os preceitos do modelo ADDIE, por tratar-se de 

técnica para a construção de treinamentos e capacitações. Sendo assim, o processo de 

construção do Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos para Incubadoras 

de Empresas compreendeu as fases de análise, desenho, desenvolvimento e implementação, 

todas permeadas pela fase de avaliação, conforme já apresentado na Figura 6 (MOLENDA, 

2009; WEINSTEIN; SHUCK, 2011; OLIVEIRA; CSIK; MARQUES, 2015). Todas essas fases 

permeiam as fases da pesquisa participante. 

Consequentemente, a adaptação do simulador do Programa de Aprendizagem Vivencial 

em Gestão de Projetos seguiu as interrelações entre gestão de projetos e processo de incubação, 

já apresentadas na literatura, para o atingimento dos objetivos da pesquisa. Ainda assim, as 

entrevistas com os gerentes das incubadoras também serviram de base para delimitar as 

interrelações entre gestão de projetos e o processo de incubação. 

Sendo assim, a primeira fase da pesquisa participante (montagem institucional e 

metodológica da pesquisa) compreende a determinação das bases teóricas da pesquisa, a 

pesquisa bibliográfica sobre gestão de projetos, processo de incubação, aprendizagem em 

projetos e jogos de empresas, o que é apresentado no referencial teórico. O planejamento dessa 

delimitação teórica encontra-se no mapa da literatura (Figura 1). Cabe destacar que a teoria 

levantada também serviu de base para a delimitação teórica dos conteúdos, na fase do desenho 

no modelo ADDIE (MOLENDA, 2009; WEINSTEIN; SHUCK, 2011; OLIVEIRA; CSIK; 

MARQUES, 2015).  

Ainda assim, para a fase do desenho no modelo ADDIE, foram hierarquizados os fatores 

do modelo lógico de Kriz e Hense (2006) envolvendo entrada, processamento e resultados do 

jogo, utilizando-se da técnica AHP (Analytics Hierarchy Process), com base na pesquisa com 

três pesquisadores da área de jogos de empresas. Utilizando-se da mesma técnica, foram 

hierarquizadas as áreas de gestão de projetos com o processo de incubação, com coleta realizada 

junto aos gerentes das incubadoras (SAATY, 1987). Os procedimentos para a coleta desses 

dados, segundo a AHP, estão descritos na próxima seção.  

 A segunda fase (estudo preliminar do corpus de pesquisa) engloba a identificação do 

universo da estrutura de uma incubadora e de seu contexto, bem como, dos dados educacionais 

do corpus (GIL, 2008). Para melhor estruturar o estudo preliminar do corpus de pesquisa, 
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optou-se pelo estudo de caso. O estudo de caso permite a compreensão em profundidade de 

determinado fenômeno com sujeitos, local e tempo (unidade de análise) bem delimitados. 

Assim, a descrição dos casos e seus contextos permitiu a construção de um dos pilares para a 

pesquisa participante (GIL, 2002; CRESWELL; 2013; YIN, 2015).  

Nesse contínuo, foram escolhidas, por conveniência, duas incubadoras. A primeira 

incubadora encontra-se localizada na região sul do estado de Minas Gerais e está associada a 

Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF. A segunda incubadora, localiza-se no sul do 

estado do Rio de Janeiro e está associada a Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, 

campus Resende. Cabe destacar que, embora os estudos de casos permitissem a aproximação 

do fenômeno investigado, apenas a incubadora localizada no sul do estado do Rio de Janeiro 

abrigou a aplicação do programa.  

Nesse sentido, a utilização das entrevistas com os gerentes de duas incubadoras permitiu 

a aproximação do fenômeno, bem como, a análise das confluências entre gestão de projetos e 

gestão de empresas incubadas. No entanto, as agendas dessa pesquisa e da incubadora da UFJF 

não permitiu a aplicação. 

Ainda assim, há que se considerar que os casos puderam fornecer informações 

relevantes sobre a situação investigada e, por conseguinte, para a construção da pesquisa 

participante, pois, esse procedimento técnico de pesquisa “caracteriza-se pela interação entre 

pesquisadores e membros das situações investigadas”, sendo que, para este estudo, a pesquisa 

participante tem caráter educacional (GIL, 2002, p. 55).  

Desse modo, os casos permitiram uma aproximação com o corpus de pesquisa 

propiciando a exploração de “um sistema delimitado da vida real [...] ao longo do tempo, por 

meio de coleta de dados detalhada e em profundidade”, exatamente o que se propõe a segunda 

fase da pesquisa participante (CRESWELL, 2013, p. 86). Nesse sentido, nota-se que os estudos 

de casos têm a possibilidade de propiciar uma melhor aplicação da pesquisa participante. 

Sendo assim, essa etapa da pesquisa incluiu a pesquisa documental, pois, “tratam-se de 

materiais que ainda não receberam tratamento analítico” (GIL, 2008, p. 51), desse modo, 

ocupou-se do levantamento de informações acerca do contexto da incubadora pesquisada, que 

foram obtidos por meio de sítios eletrônicos, relatórios e documentos institucionais, dentre 

outros necessários à aproximação do contexto. Os procedimentos de coleta de dados dessa 

natureza encontram-se na próxima seção e resumidos no Quadro 6.  

Ainda para essa fase, com o intuito de melhor compreensão da realidade em estudo e 

para o atingimento do objetivo da pesquisa, realizou-se entrevista semiestruturada (o roteiro 
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encontra-se no Anexo I) com os gerentes de duas incubadoras com o intuito de verificar o 

contexto e o funcionamento das mesmas, bem como, das interseções entre os processos de 

gestão de projetos e o processo de incubação. Nesse contínuo, as entrevistas também visaram o 

levantamento das necessidades de capacitação em gestão de projetos para as empresas 

incubadas segundo os preceitos do modelo ADDIE na fase da análise (MOLENDA, 2009; 

WEINSTEIN; SHUCK, 2011; OLIVEIRA; CSIK; MARQUES, 2015). 

 A terceira fase da pesquisa participante (análise crítica dos problemas) contempla a 

representação e descrição do problema e de seu contexto, identificação das causas do problema 

e formulação das hipóteses de ação (GIL, 2008). Para essa fase, a pesquisa bibliográfica e 

documental serviu de base para a construção de soluções visando a adaptação do Programa de 

Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos para uma incubadora (um objetivo específico 

da pesquisa). Assim, o enredo do jogo de empresas foi adaptado para a gestão de empresas 

incubadas e, por conseguinte, o material instrucional foi construído com base no modelo 

ADDIE, na fase do desenvolvimento (MOLENDA, 2009; WEINSTEIN; SHUCK, 2011; 

OLIVEIRA; CSIK; MARQUES, 2015). 

 A quarta fase (elaboração do plano de ação) contempla o desdobramento das hipóteses 

de ação em ações que propiciem uma análise mais adequada do problema estudado, assim 

como, a elaboração de um plano de ação que pode implicar em um trabalho que vise a melhoria 

(GIL, 2008). Por implicações metodológicas, parte-se do pressuposto que o problema envolve 

indicar quais as contribuições e limitações de um Programa de Aprendizagem Vivencial em 

Gestão de Projetos para ambientes de incubação. Nesse sentido, o plano de ação contempla a 

aplicação do jogo, enquanto artefato, para verificação da existência de interseções entre os 

processos de gestão de projetos e o processo de incubação. Também, essa etapa contempla a 

fase de implementação do treinamento conforme recomenda o modelo ADDIE (MOLENDA, 

2009; WEINSTEIN; SHUCK, 2011; OLIVEIRA; CSIK; MARQUES, 2015). 

Para tanto, antes da aplicação do jogo de empresas na incubadora, foi realizado um teste-

piloto com o programa já construído a partir das três primeiras fases da pesquisa participante e 

do modelo ADDIE. Notadamente, um teste-piloto é utilizado para identificar pontos fracos no 

projeto e na instrumentação com o intuito de proporcionar melhorias no projeto e, 

consequentemente, na aplicação do programa (COOPER; SCHINDLER, 2011).  

Para o teste-piloto, o programa foi aplicado para estudantes da disciplina de gestão de 

projetos, do curso de administração, de uma instituição federal de ensino, localizada no sul 

fluminense, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – 
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CEFET/RJ. O grupo, escolhido por conveniência, foi composto por 22 estudantes, distribuídos 

em cinco equipes. A vivência teve quatro rodadas de duração. Durante a aplicação e após a 

apresentação do relatório de gestão, na sessão de debriefing, os aspectos de melhoria da 

vivência foram identificados pelo mediador/pesquisador e, posteriormente, implementados ao 

programa. 

  Nesse sentido, como último procedimento técnico desta pesquisa, tem-se o 

levantamento. Esse procedimento consiste em “um processo de mensuração usado para coletar 

informações durante uma entrevista altamente estruturada”, permitindo ao pesquisador 

investigar características de determinadas realidades, pesquisar tópicos em profundidade, tendo 

flexibilidade durante o procedimento (COOPER; SCHINDLER, 2011, p. 217). Em virtude do 

que se espera responder e por esta pesquisa enquadrar-se como qualitativa optou-se por 

levantamento de opinião para a análise da qualidade da vivência por meio de entrevista com os 

participantes do jogo de empresas. Assim sendo, esse procedimento técnico corresponde ao 

principal componente da fase de avaliação, segundo o modelo ADDIE (MOLENDA, 2009; 

WEINSTEIN; SHUCK, 2011; OLIVEIRA; CSIK; MARQUES, 2015). O detalhamento da 

operacionalização dos instrumentos de coleta encontra-se na próxima seção.  
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3.2 Instrumentos de Coleta de Dados  

 

 Para além dos procedimentos para a reunião de dados, há que se pensar na obtenção de 

permissões, estratégia de amostragem, meios para o registro de informações e delimitação das 

questões éticas (CRESWELL, 2014). Como descrito na seção anterior, a pesquisa participante 

compreendeu as etapas bibliográficas, documental, estudo de caso e levantamento de opinião 

(que podem ser concomitantes e/ou sequenciais) como pode ser observado no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Procedimentos de Coleta 

Procedimentos 

técnicos 

Pesquisa 

participante 

Pesquisa 

bibliográfica 

Pesquisa 

documental 

Estudo de 

caso 

Levantamento 

Procedimentos 

de coleta 

Coleta de dados 

por pesquisa 

documental, 

bibliográfica e 

por entrevista 

com os 

gerentes das 

incubadoras. 

Busca por 

artigos em 

periódicos 

internacionais 

e nacionais, 

livros, sites e 

outras 

publicações de 

cunho 

científico. 

Busca por 

documentos 

em sítios 

eletrônicos, 

relatórios 

oficiais, 

notícias, etc. 

Coleta de 

dados por 

pesquisa 

documental, 

observação e 

entrevista 

com os 

gerentes das 

incubadoras. 

Levantamento por 

entrevistas 

semiestruturadas.  

1ª entrevista com o 

gerente da 

incubadora. 

2ª entrevista com os 

participantes da 

vivência após a 

aplicação do 

programa. 

Fonte: elaborado com base em Gil, 2008. 

 

O processo de coleta de dados da pesquisa bibliográfica ordenou-se de acordo com o 

mapa da literatura apresentado na Figura 1. A pesquisa documental ocupou-se de juntar os 

dados referentes ao contexto em que a incubadora está inserida, bem como, as características 

da mesma. A coleta de dados da pesquisa bibliográfica e documental se deu respectivamente 

na primeira e segunda fase da pesquisa participante e, na primeira etapa do método (Figura 7). 

 A pesquisa por estudo de caso requer múltiplas fontes de informação para permitir que 

se conheça o fenômeno em profundidade. Diante disso, a literatura recomenda a triangulação 

de fontes, que, para este estudo, consistiu na pesquisa documental acerca da atuação das 

incubadoras, bem como, em artigos científicos e outros documentos que estiveram disponíveis. 

Além disso, a observação in loco permitiu a melhor compreensão dos processos internos da 

incubadora. Por fim, as entrevistas semiestruturadas com os gerentes das incubadoras 

permitiram uma maior aproximação e delimitação do corpus (CRESWELL, 2013; YIN, 2015). 

 Nesse contínuo, a pesquisa participante tem protocolo próprio e contempla quatro fases 

apresentadas na seção 3.1 e na Figura 8. Especificamente quanto a coleta de dados, a segunda 
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fase compreende o estudo preliminar do corpus (nesse caso, por estudo de caso), abrangendo o 

levantamento da estrutura das incubadoras, o contexto onde estão inseridas e o levantamento 

das necessidades de capacitação (GIL, 2008). Esses dados foram coletados por meio de 

entrevistas semiestruturadas adaptadas de Cruz (2017) que alia às áreas de conhecimento em 

gestão de projetos com o processo de incubação. O roteiro da entrevista semiestruturada 

encontra-se disposta no Anexo I. As entrevistas foram gravadas, mediante consentimento 

(Apêndice A), em aparelho do tipo Mp3 e posteriormente transcritas na íntegra. 

 Para a validação do roteiro da entrevista para os gerentes das incubadoras, foram 

consultados dois especialistas com expertise nas áreas de gestão de projetos e/ou gestão de 

incubadoras. Nesse sentido, o instrumento foi avaliado quanto ao não direcionamento, 

especificidade, espectro e profundidade como recomendado por Flick (2009). Além disso, 

julgou-se pertinente que o instrumento fosse avaliado segundo a qualidade (nível de 

entendimento da questão) e relevância (aplicabilidade da questão) (CRESWELL; 2010). O 

formulário para avaliação do roteiro da entrevista com o gerente da incubadora encontra-se no 

Anexo C. 

Assim, cada questão do roteiro da entrevista com o gerente da incubadora foi avaliada 

em seis quesitos. Cada um dos quesitos estava associado à escala do tipo Likert onde o avaliador 

expressava seu nível de concordância, em uma das cinco opções: concordo totalmente, 

concordo, não concordo nem discordo, discordo parcialmente ou discordo totalmente segundo 

o seu próprio entendimento sobre cada parâmetro e expertise na área. A escala do tipo Likert 

foi escolhida por ser equilibrada ao não indicar tendências para orientar as respostas em uma 

direção específica (MALHOTRA, 2001; COOPER; SCHINDLER, 2011; ANTONIALLI; 

ANTONIALLI; ANTONIALLI, 2017).  

 Após a coleta para medir a confiabilidade da consistência interna do roteiro de 

entrevista, utilizou-se o Alfa de Cronbach.  O coeficiente de Alfa de Cronbach mede o grau (de 

0 a 1) em que os itens do instrumento são homogêneos e refletem o mesmo construto implícito. 

Os resultados apontaram para um coeficiente de 0,985, o que indica confiabilidade satisfatória 

da consistência interna do construto (MALHOTRA, 2001; COOPER; SCHINDLER, 2011). 

Para processar o cálculo foi utilizado o Excel ®. O resumo do cálculo do Alfa de Cronbach 

encontra-se no Apêndice B.  

Cabe destacar que os especialistas também apontaram sugestões para a melhoria do 

instrumento as quais foram inseridas no mesmo. Destaca-se, também, que esse instrumento de 
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coleta utilizado para as entrevistas com os gerentes das incubadoras serviu de base para os 

estudos de casos e para as fases 1 e 2 da pesquisa participante. 

Após a estruturação do programa, foi aplicado o teste-piloto cujos pontos de melhoria 

foram identificados pelo mediador/pesquisador a partir da aplicação da vivência. Os relatórios 

de gestão apresentados na sessão de debriefing também serviram de base para apontamentos de 

melhoria.  

 Após a aplicação do programa, seguiu-se a fase do levantamento de opinião com os 

participantes da vivência. Nesse caso, o instrumento de coleta, a entrevista semiestruturada, 

seguiu os parâmetros estabelecidos por Kriz e Hense (2006) e foram adaptados do modelo de 

avaliação de um programa vivencial em gestão de projetos de Dias (2017). 

Para essa fase, a construção do instrumento de coleta de dados obedece o mesmo 

protocolo da entrevista semiestruturada com os gerentes das incubadoras, ou seja, cada questão 

do roteiro da entrevista com os participantes da vivência foi avaliado em seis quesitos (não 

direcionamento, especificidade, espectro, profundidade, qualidade e relevância) apontados em 

uma escala do tipo Likert onde o avaliador expressava seu nível de concordância, em uma das 

cinco opções a seguir: concordo totalmente, concordo, não concordo nem discordo, discordo 

parcialmente ou discordo totalmente (MALHOTRA, 2001; COOPER; SCHINDLER, 2011). 

De modo similar, foram escolhidos para avaliação do roteiro três especialistas, dessa 

vez, com expertise em jogos de empresas. O formulário para avaliação do roteiro da entrevista 

com os participantes da vivência encontra-se no Anexo D. 

Coletados os formulários, a confiabilidade da consistência interna do roteiro de 

entrevista com os participantes da vivência foi medida utilizando-se do Alfa de Cronbach. Os 

resultados processados pelo Excel ® apontaram para um coeficiente de 0,914, o que indica 

confiabilidade satisfatória da consistência interna do construto (MALHOTRA, 2001; 

COOPER; SCHINDLER, 2011). O resumo do cálculo do Alfa de Cronbach para esse construto 

em específico encontra-se no Apêndice C. Além disso, os apontamentos realizados pelos 

especialistas, para melhoria do instrumento, foram inseridos no construto. 

Cabe esclarecer, ainda, que todas as entrevistas (gerentes das incubadoras e participantes 

da vivência) acompanharam os termos de livre esclarecimento a respeito de questões éticas em 

pesquisa (Apêndice A)2. 

 

 
2 De acordo com as Resoluções Éticas Brasileiras e, conforme a resolução 510/2016 do CNS, para a área de 

ciências sociais aplicadas essa pesquisa não necessita ser registrada nem avaliada pelo sistema CEP/CONEP 
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 Para a construção do enredo do jogo de empresas, adaptação do simulador e construção 

do material instrucional para o Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos 

para Incubadoras de Empresas havia a necessidade de hierarquizar os parâmetros (entrada, 

processamento e resultados) segundo o modelo lógico de Kriz e Hense (2006). Além disso, a 

hierarquização visa identificar, no roteiro de entrevista para participantes da vivência, quais são 

os fatores mais relevantes para os eixos de entrada, processamento e resultados, dentro do 

mesmo modelo lógico.  

 

Figura 9 – Lista de Fatores para Hierarquização Utilizando AHP 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

 

Parâmetros do Modelo 
de Kriz e Hense 

Entrada

- Contexto; 

- Qualidade do conteúdo do programa;

- Qualidade do jogo de empreas e do 
simulador;

- Atuação do mediador.

Processamento

- Debriefing;

- Aprendizagem individual e social; 

- Relação teoria e prática.

Resultado

-Aceitação do método; 

- Efeitos e/ou resultados organizacionais;

- Suporte ao participante;

- Efeitos na aprendizagem (Cognitivo, 
social e/ou motivacional);

- Áreas de conhecimento em GP e o 
gerenciamento da empresa incubada.

Parâmetros 
Associados às Áreas 
de Conhecimento em 
Gestão de Projetos 

Fatores Associados ao Triangulo das 
Restrições 

- Gerenciamento da qualidade;

- Gerenciamento dos custos;

- Gerenciamento do prazo;

- Gerenciamento do escopo.

Fatores Não Associados ao Trângulo 
das Restrições 

- Gerenciamento das aquisições;

- Gerenciamento da comunicação;

- Gerenciamento do risco;

- Gerenciamento dos recursos.
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Para tanto, utilizou-se como técnica para a hierarquização o AHP (Analytics Hierarchy 

Process) que se trata de um método multicritério à decisão fornecendo respostas em formas de 

ranking das alternativas sob análise priorizadas segundo a preferência gerencial do decisor. Por 

meio da comparação de matrizes para a construção de um único indicador, revela-se a 

hierarquia das alternativas em comparação aos novos critérios, de tal sorte que, o resultado final 

mostre um índice de prioridade geral para cada uma das alternativas (SAATY, 1987; 

MACEDO; CORRAR, 2010). As alternativas consideradas para este estudo estão descritas na 

Figura 9. Os fatores comparados que englobaram os parâmetros de entrada, processamento e 

resultados, segundo o modelo lógico de Kriz e Hense (2006), encontram-se na Figura 08. Além 

disso, o formulário de coleta utilizado encontra-se no Apêndice D. Esse formulário foi aplicado 

para três especialistas da área de jogos de empresas. 

A análise AHP também foi empregada para identificar as áreas de projetos mais 

relevantes para o processo de incubação, para auxiliar na adaptação do programa, bem como, 

na análise das entrevistas. Considerou-se, para tanto, o modelo Pró-Valor, apresentado por 

Carvalho e Rabechini Jr. (2017) que associa as áreas de gestão de projetos em uma camada 

núcleo, onde as áreas de conhecimento envolvendo os stakeholders e integração permeiam todo 

o processo de gerenciamento de projetos. Esse modelo pode ser observado na Figura 10. 

 

Figura 10 – Camada Núcleo do Modelo Pró-Valor 

 

Fonte: adaptado de Carvalho e Rabechini Jr. (2017, p. 17) 
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Por limitações metodológicas, pois, o método AHP torna-se demasiado longo para a 

coleta quando existem muitos fatores a hierarquizar, as oito áreas de gestão de projetos 

adjacentes foram separadas em dois grupos: as áreas associadas ao triângulo das restrições e as 

não associadas ao triângulo das restrições. O esquema da Figura 09, detalha esses fatores. Além 

disso, o formulário de coleta utilizado encontra-se no Apêndice E. Esse formulário foi 

respondido pelos gerentes das incubadoras. 

 

3.3 Forma de Análise e Abordagem do Problema  

 

 Na pesquisa qualitativa recomenda-se que a análise dos dados ocorra 

concomitantemente à coleta (MERRIAM, 2002; CRESWELL, 2010, 2013), para este estudo, 

corresponde a terceira etapa do método (Figura 7). A base teórica estabelecida para a análise 

dos dados sustenta-se no modelo lógico de Kriz e Hense (2006) que estabelece parâmetros para 

a medição de variáveis (fatores), bem como, para a interpretação dos resultados, concentrando-

se assim, no atingimento de determinados objetivos e mudanças de aprendizagem previamente 

definidos. Assim, com base na teoria e no contexto, as análises foram divididas em três eixos: 

fatores de entrada, processamento e resultados. Essa estrutura é apresentada na Figura 11. 

Em paralelo, para compreender as relações entre gestão de projetos e o gerenciamento 

de empresas incubadas utilizou-se o referencial envolvendo as áreas de conhecimento em gestão 

de projetos (agrupadas em seus respectivos processos) e as etapas do processo de incubação 

(Figura 1). Nesse sentido, todos os fatores de análise recomendados por Kriz e Hense (2009) e 

associados às áreas de conhecimento em gestão de projetos estão apresentados detalhadamente 

no Quadro 7.  

Como recomendado por Creswell (2010), os fatores de análise foram codificados (F-1 

até F-12) para permitir que os dados fossem organizados em seguimentos predeterminados 

(esquema de codificação pré-designado) para permitir a análise sistemática dos dados 

qualitativos. O mesmo autor recomenda, também, que para além da identificação e descrição 

de fatores, apresentem-se camadas adicionais de análise criando conexões entre múltiplas 

perspectivas e evidências, permitindo o aprofundamento da compreensão dos dados.  
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Figura 11- Mapa da Abordagem Linear e Hierárquica da Análise Concomitante dos Dados 

  
Fonte: adaptado de Kriz e Hense (2006) e Oliveira, Csik e Marques (2015).  
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Dessa maneira, como demonstrado no Quadro 7, cada fator pode estar associado a um 

subfator envolvendo: pilares teóricos, fontes de dados, formas de análise de dados, objetivos da 

pesquisa e suposições do estudo. Tomemos de exemplo o Fator 1 (F-1) que está relacionado 

com os seguintes subfatores: 1- aporte teórico, 2 – análise documental, 3 – entrevista com o 

gerente da incubadora, B – modelo lógico de Kriz e Hense (2006), C – modelo ADDIE, OG – 

objetivo geral da pesquisa, OE-1 – objetivo específico número 1 da pesquisa, OE-4 - objetivo 

específico número 4 da pesquisa e S-4 – Suposição número 4 da pesquisa. Cabe destacar, 

também, que os fatores emergentes são apresentados nas análises. Para fins de simplificação, a 

Figura 12 apresenta esse fluxo do processo de análise de dados de maneira mais simplificada. 

Nesse sentido, na primeira etapa do estudo, contempla-se o estudo de caso inserido na 

segunda fase da pesquisa participante. Para a análise dos dados do estudo de caso considerou-

se, os achados da pesquisa bibliográfica e documental, os achados da observação e a análise das 

entrevistas com os gerentes das incubadoras por meio de análise de conteúdo. A análise dos 

casos apresenta-se com uma descrição do caso e suas explicações. 

 Ainda na primeira etapa do estudo, foram realizadas as fases de um à três da técnica 

pesquisa participante, quais sejam: (1) montagem institucional e metodológica, (2) estudo 

preliminar do corpus de pesquisa delimitando o contexto da incubadora por meio de estudo de 

caso e (3) análise crítica dos problemas encontrados a partir das fases um e dois da pesquisa 

participante (vide Figura 8).  

Seguindo esses preceitos, os dados secundários, provenientes de pesquisa documental, 

foram analisados à luz da teoria, buscando estabelecer relações entre o processo de incubação 

e gestão de projetos. Em seguida, os dados primários, provenientes das entrevistas 

semiestruturadas com os gerentes das incubadoras, foram analisados por análise de conteúdo 

em análise categorial (BARDIN, 2016), sendo que, as categorias de análise referem-se ao aporte 

teórico fornecido pelo PMI (2017) acerca das áreas de conhecimento em gestão de projetos 

relacionadas com os grupos de processos em gestão de projetos apresentadas no Quadro 3.  

Os dados da entrevista com os gerentes das incubadoras subsidiaram os estudos de casos 

e, também, serviram de base para o planejamento e desenho do programa, sendo assim, os 

parâmetros de análise para essas entrevistas também se baseiam no modelo ADDIE e no modelo 

lógico de Kriz e Hense (2006) utilizando, nesse último, os parâmetros de análise do eixo 

“entrada”. Os fatores de análise que subsidiarão a análise de conteúdo para essa etapa da 

pesquisa podem ser observados na Figura 11 e no Quadro 7. 

 . 



66 
 

Quadro 7 – Mapa Detalhado das Relações Entre os Fatores de Análise 

Triangulação - 

Fontes de 

Dados 

Triangulação - 

Análises de 

Dados 

Objetivos Suposições Fatores de Análise e Suas Relações 

(F= Fator) 

1- Aporte 

teórico 

A - Aporte 

teórico 

OG (objetivo geral): 

Analisar as contribuições e 

limitações da aplicação do 

Programa de Aprendizagem 

Vivencial em Gestão de 

Projetos para Incubadoras de 

Empresas; 

OE-1 (objetivo específico 

1): Aplicar o Programa de 

Aprendizagem Vivencial em 

Gestão de Projetos no 

contexto de empresas 

incubadas;; 

OE-2 (objetivo específico 

2): Descrever os fatores que 

podem estar atrelados ao 

aprendizado durante a 

aplicação do Programa de 

Aprendizagem Vivencial em 

Gestão de Projetos; 

OE-3 (objetivo específico 

3): Examinar a opinião dos 

estudantes submetidos ao 

Programa de Aprendizagem 

Vivencial em Gestão de 

Projetos; 

OE-4 (objetivo específico 

4): Compreender as relações 

entre gestão de projetos e o 

processo de incubação. 

OE-5 (objetivo específico 

5): Verificar a 

adequabilidade do Programa 

de Aprendizagem Vivencial 

em Gestão de Projetos em 

ambientes de incubação. 

Suposição 1 (S-1): o Programa Vivencial em Gestão de Projetos apresenta 

as seguintes contribuições para o ambiente de incubação em análise:  

-Transposição da teoria à prática (OLIVEIRA; SAUAIA, 2011; MOTTA; 

MELO; PAIXÃO, 2012; SAUAIA 2013; KRIZ; AUCHTER, 2016); 

-Tomada de decisão sob risco e incerteza em ambiente controlado (KEYS; 

WOLFE, 1990; OLIVEIRA; SAUAIA, 2011; SAUAIA 2013); 

-Percepção das relações de causa e efeito (KEYS; WOLFE, 1990; STATION; 

JOHNSON; BORODZICZ, 2010; OLIVEIRA; SAUAIA, 2011; SAUAIA 2013); 

-Vivência em gestão de projetos que ultrapassa os limites do planejamento 

(BAYART, 2014; CARREIRO; OLIVEIRA, 2015; CARREIRO, 2016; 

PATAH, 2016; DIAS 2017; LAW, 2019). 

Suposição 2 (S-2): os fatores que estão atrelados à aprendizagem estão 

relacionados com o (a): 

-Qualidade do material instrucional (MOLENDA, 2009; WEINSTEIN; 

SHUCK, 2011; OLIVEIRA; CSIK; MARQUES, 2015); 

-Qualidade da simulação (OLIVEIRA; SAUAIA, 2011; KRIZ, HENSE, 2006); 

-Atuação do mediador (BEN-ZVI, 2010; CROOKALL, 2010; STATION; 

JOHNSON; BORODZICZ, 2010; KOLB et al., 2014); 

-Aprendizagem social e envolvimento durante o jogo de empresas (KRIZ; 

HENSE; 2015; SILVA, 2015; SANTOS-SOUZA; OLIVEIRA, 2019); 

-Produção, interpretação e discussão dos relatórios gerencias resultantes da 

vivência (CROOKALL, 2010; OLIVEIRA; SAUAIA, 2011; SAUAIA 2013; 

FARIA et al., 2014); 

-Debriefing que apresente aprendizagem significativa (CROOKALL, 2010; 

FARIA et al., 2014).  

Suposição 3 (S-3): o programa em estudo apresenta aplicabilidade adequada 

em relação ao ambiente de incubação (KRIZ; HENSE, 2006); 
Suposição 4 (S-4): O programa evidencia as relações entre gestão de 

projetos e a gestão de empresas incubadas (ROCHA; FERREIRA, 2005; 

RIBEIRO, 2006; RIBEIRO JUNIOR; SILVA, 2006; NEVES; SILVA; 

TURRIONI, 2009; NEVES et al., 2014; SILVA, 2012; NEVES; SILVA, 2016; 

CRUZ, 2017; SOUZA, 2017; GUILLEN; VERAS, 2018). 

Suposição 5 (S-5): a avaliação do programa apresenta qualidade satisfatória 

em termos de adequabilidade (conceito, designe aplicação) segundo o modelo 

lógico de Kriz e Hense (2006). 

F-1: Contexto. Relações: 1; 2; 3; 5; A; B; C; 

E; OG; OE-1; OE-4; S-4. 

2- Análise 

documental 

B - Modelo 

lógico de Kriz e 

Hense (2006) 

F-2: Qualidade do conteúdo do programa. 

Relações: 1; 2; 4; A; B; C; OG; OE-2; OE3; 

OE-4; S-1; S-2; S-5. 

F-3: Qualidade do jogo de empresas e do 

simulador Relações: 1;2;4; A; B; OG; OE-

1; OE-2; OE-3; OE-5; S-1; S-2; S-5. 

3- Entrevista 

com o gerente 

da incubadora 

C - Modelo 

ADDIE 

 

F-4: Atuação do mediador. Relações: 1; 4; 

A; B; C; OG; OE-1; OE-2; OE-3; S-1; S-2; 

S-5. 

4 - Entrevista 

com os 

participantes da 

vivência 

 

D - Modelo de 

Kirkpatrick 

 

 

F-5: Debriefing. Relações: 1; 4; OG; OE-1; 

OE-2; OE-3; OE-4; S-1; S-2; S-3; S-5. 

F-6: Aprendizagem individual e social. 

Relações:1; 4; A; B; OG; OE-2; OE-3; OE-

5; S-1; S-2; S-5. 

5 - AHP E - AHP F-7: Relação teoria e prática. Relações: 1; 

4; A; B; OG; OE-2; OE-3; OE-4; OE-5; S-1; 

S-2; S-3; S-4; S-5. 

F-8: Aceitação do método. Relações: 1; 4; 

A; B; OG; OE-2; OE-3; S-3. 

F-9: Efeitos e/ou resultados 

organizacionais. Relações: 1; 4; A; B; C; D; 

OG; OE-3; OE-4; OE-5; S-1; S-3; S-4; S-5. 

F- 10: Suporte ao participante. Relações: 

1; 4; A; B; C; OG; OE-1; OE-2; OE-3; OE-

5; S-2; S-5. 

F-11: Efeitos na aprendizagem (Cognitivo, 

social e/ou motivacional). Relações: 1; 4; A; 

B; C; D; OG; OE-3; OE-5; S-1; S-2; S-5. 

F-12: Aprendizagem nas áreas de 

conhecimento em GP e o processo de 

incubação. Relações: 1;2;3;5; A; B; C; E; 

OG; OE-4; S-3; S-4. 
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 A segunda etapa do estudo (vide Figura 7), compreendeu a fase quatro da pesquisa 

participante, que se trata do desenvolvimento do programa/ação e, consequentemente, a 

aplicação de um plano de ação, que, nesse caso, consiste na adaptação e aplicação de um 

Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos para ambientes de 

incubação com base nas análises realizadas segundo os parâmetros descritos nos eixos do 

modelo lógico de Kriz e Hense (2006).  

Ainda na segunda etapa (Figura 7), os estudantes serão submetidos a entrevistas 

semiestruturadas (levantamento de opinião) que serão analisadas por meio da técnica da 

análise de conteúdo, em uma análise categorial. Essa técnica de análise foi escolhida, 

pois, permite a classificação das falas em categorias previamente estabelecidas e, 

enquanto esforço de interpretação, caminhar entre o “rigor da objetividade e a 

fecundidade da subjetividade” (BARDIN, 2016, p. 15).  

 As categorias foram estabelecidas conforme os achados da primeira etapa da 

pesquisa (Figura 8) e segundo o modelo lógico proposto por Kriz e Hense (2006). Como 

ferramenta, utilizou-se o Atlas.TI© para a classificação das comunicações (tanto das 

entrevistas com os gerentes das incubadoras, quanto para as entrevistas com os 

participantes), bem como, a criação dos mapas relacionais para a produção de 

sentidosOutro parâmetro a ser utilizado para análise no levantamento de opinião é o 

modelo de avaliação de treinamentos proposto por Kirkpatrick e sugerido para avaliar 

treinamentos construídos segundo os princípios do modelo ADDIE na fase de avaliação 

(OLIVEIRA; CSIK; MARQUES, 2015). Esse modelo também é utilizado para avaliação 

de programas que utilizam jogos sérios para treinamento e desenvolvimento em gestão 

de projetos. Comumente adotado pelas organizações, o modelo de avaliação de 

treinamentos de Kirkpatrick usa quatro níveis para descrever como um treinamento pode 

levar ao aprendizado, sendo eles: reação, aprendizado, comportamento e resultados (VON 

WANGENHEIM; SAVI; BORGATTO, 2012, 2013; CALDERÓN; RUIZ, 2015; 

YUSOF et al., 2016).  
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Figura 12 - Mapa Simplificado das Relações Entre os Fatores de Análise 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 
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Além disso, buscou-se compreender a reação dos participantes do treinamento em 

termos de satisfação e como as pessoas sentem-se a respeito do treinamento. Em nível de 

aprendizado busca-se avaliar quais princípios, fatos e técnicas foram aprendidas pelos 

participantes durante o treinamento. Em nível de comportamento busca-se compreender 

as mudanças de comportamentos observadas no ambiente de trabalho que podem ser 

resultados do programa de treinamento. Em nível de resultados, busca-se avaliar quais 

foram os resultados tangíveis da aplicação do treinamento em termos de redução de 

custos, melhora da qualidade, produtividade, etc. (KIRKPATRICK, 1970; HAMTINI, 

2008; SMIDT et al., 2009; PRASLOVA, 2010).  

Sendo assim, para este estudo, utilizar-se-á a avaliação sob os moldes de 

Kirkpatrick quanto à reação. O mapa de relação entre os fatores de análise da segunda 

etapa do método pode ser observado no Quadro 7.  
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

A apresentação e análise dos resultados segue a estrutura da pesquisa 

participante. Na primeira fase, discute-se a montagem institucional e metodológica da 

pesquisa. Na segunda fase, apresenta-se o estudo preliminar do corpus. Na terceira fase 

apresenta-se a análise crítica a partir dos problemas. Na fase quatro, debruça-se sobre a 

elaboração do plano de ação. Adjacentemente, o levantamento de opinião com os 

participantes da vivência também é apresentado. 

  

4.1 Primeira Fase da Pesquisa Participante: Montagem Institucional e 

Metodológica 

 

A montagem institucional e metodológica da pesquisa participante contemplou 

a escolha e pesquisa dentre os pilares teóricos norteadores: gestão de projetos, processo 

de incubação, jogos de empresa. O método foi desenvolvido com vistas a planejar, 

produzir, implementar e avaliar a vivência. Todo esse processo foi cuidadosamente 

descrito nas seções anteriores.  

Tendo em mente que as etapas da pesquisa participante não necessariamente são 

sequenciais e que o corpus também participa na montagem da pesquisa a montagem 

institucional e metodológica tomou por parte o estudo preliminar do corpus, que será 

abordado na próxima seção. 

 

4.2 Segunda Fase da Pesquisa Participante: Estudo Preliminar do Corpus 

 

A Incubadora de Empresas Sul Fluminense, está localizada no campus Resende 

da Faculdade de Tecnologia da UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi 

criada em 2009 com principal atribuição contribuir para a formação empreendedora na 

região Sul Fluminense, a transformação de pesquisas em empreendimentos, focada nas 

vocações da região e nos arranjos produtivos locais (UERJ, 2019).  

Atualmente conta com 4 empresas incubadas e 4 empreendimentos em fase de 

pré-incubação. Seus clientes correspondem a candidatos à pré-incubação, incubação, 

empresas graduadas que mantenham vínculo com a incubadora e empresas associadas 

que querem desenvolver algum produto/processo inovador em conjunto com a 

universidade (UERJ, 2019).   
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Como infraestrutura, conta com 11 boxes capazes de abrigar empresas incubadas 

ou em processo de prototipagem/pré-incubação. Conta também com um labmaker, o 

LABIDEIAS - Laboratório de Aceleração de Negócios e Ideias Criativas, que dispõe de 

recursos para lapidação de ideias e prototipagem, tais como, impressora 3D, impressora 

de corte a laser, furadeira de bancada, ferramental de montagem e manutenção, dentre 

outros (UERJ, 2019).  

Além dessa estrutura, a incubadora conta com recepção, sala multiuso com 

microcomputadores voltada à pré-incubação; sanitários e copa; sala multipropósito com 

recurso audiovisual para treinamentos, palestras e reuniões. Oferece também 

infraestrutura tecnológica para os pré-incubados e incubados, além de recepção, 

segurança, internet, copa, sanitários, dentre outros. A equipe da incubadora é composta 

por uma gerente, uma secretária executiva e dois alunos bolsistas (UERJ, 2019). 

O segundo caso corresponde ao da incubadora localizada no sul do estado de 

Minas Gerais, associada a Universidade Federal de Juiz de Fora -UFJF. A incubadora 

está inserida no CRITT -  Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia.  

O CRITT é um órgão institucional da referida universidade, com vistas à 

transferência de tecnologia e soluções inovadoras. Sua atuação ocorre junto a 

empreendedores e empresas que buscam algum tipo de assessoria para o desenvolvimento 

de novos produtos, ou até mesmo, para o aperfeiçoamento de processo de produção nas 

mais diferentes áreas do conhecimento (UFJF, 2019).  

Foi criado em abril de 1995 e é também o núcleo de inovação da UFJF. Sendo 

assim o CRITT gerencia toda a política de inovação da UFJF e coordena a incubadora de 

base tecnológica. A incubadora de base tecnológica do CRITT, desde sua criação, tem 30 

empresas que conseguiram graduar-se após o processo de incubação (UFJF, 2019).  

Nesse sentido, a incubadora visa, também, o fornecimento de condições 

necessárias (infraestrutura, serviços especializados e assessoria gerencial) para que as 

empresas incubadas possam obter preparo e fortalecimento para atuarem no mercado, 

dadas as características complexas para uma nova empresa atuar em um ambiente 

competitivo. Isso por sua vez, resulta na geração de emprego e renda e o desenvolvimento 

econômico da região onde a incubadora atua, qual seja, a Zona da Mata Mineira (UFJF, 

2019).  

Segundo o gerente da incubadora de base tecnológica do CRITT, a incubadora 

conta hoje com quatro empresas incubadas e capacidade para incubar oito empresas 

simultaneamente. Segundo o mesmo gerente, a incubadora conta com espaços 
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compartilhados, mediante agenda, contemplando sala de reuniões, auditório com 

multimídia, laboratório de informática e técnicos, internet, biblioteca e refeitório. 

As duas incubadoras permitiram a aproximação com o contexto, destacando-se 

que apenas a Incubadora Sul Fluminense abrigou o Programa de Aprendizagem Vivencial 

em Gestão de Projetos para Incubadoras de Empresas em razão da agenda do corpus. 

Nesse sentido, a vivência contou com 11 participantes, dentre eles, os dois alunos 

bolsistas que fazem parte do corpo operacional da referida incubadora. Os outros nove 

estudantes têm algum tipo de relacionamento com a incubadora envolvendo o processo 

de pré-incubação, lapidação de ideias, prototipagem ou movimento empreendedor. 

Para melhor aproximação do contexto, segue a apresentação dos resultados das 

entrevistas realizadas com os gerentes das respectivas incubadoras, a partir da perspectiva 

das relações entre gestão de projetos e o processo de incubação, o que permitiu a análise 

crítica dos problemas (SILVA, et al. 2012;  NEVES et al., 2014; CRUZ, 2017; SOUZA, 

2017; GUILLEN; VERAS, 2018). 

 

4.3 Terceira Fase da Pesquisa Participante: Análise Crítica dos Problemas 

 

Para a compreensão do contexto e para aproximação do fenômeno, foram 

realizadas entrevistas com os gerentes das incubadoras. Cada entrevista teve duração 

aproximada de uma hora e foram registradas em formato digital (MP3). Após a 

transcrição, que totalizou 46 páginas, as entrevistas foram analisadas por análise de 

conteúdo com os parâmetros já descritos no método (Figuras 08, 10 e 11).  

A partir dos pilares teóricos, buscou-se a evidenciação das relações entre gestão 

de projetos e a gestão de empresas incubadas (ROCHA; FERREIRA, 2005; RIBEIRO, 

2006; RIBEIRO JUNIOR; SILVA, 2006; NEVES; SILVA; TURRIONI, 2009; NEVES 

et al., 2014; SILVA, 2012; NEVES; SILVA, 2016; CRUZ, 2017; SOUZA, 2017; 

GUILLEN; VERAS, 2018). Para tanto, considerou-se as áreas de conhecimento em 

gestão de projetos e os processos de gestão de projetos e a suas relações com o processo 

de incubação.  

Considerando o modelo Pró-Valor (Figura 10), os fatores de análise foram 

agrupados quanto a associação ao triângulo das restrições e sua não associação. 

Consequentemente, as áreas de conhecimento envolvendo o gerenciamento dos 

stakeholders e integração, foram analisadas adjacentemente porque permeiam todo o 

processo (CARVALHO, RABECHINI JR., 2017). 
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Figura 13 – Fatores Associados ao Triângulo das Restrições 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa, 2019. 

Sendo assim, a Figura 13 demonstra os fatores associados ao triângulo das 

restrições associados ao processo de incubação. Quanto ao gerenciamento dos custos 

pôde-se observar que há um acompanhamento, pois, segundo a gerente da Incubadora Sul 

Fluminense:  

“Temos que ter acesso o processo de orçamento da incubada. É... na 

verdade a incubadora não põe a mão em nada, ela não faz nada para 

ninguém, ela capacita o indivíduo empreendedor e... a se desenvolver, 

tá? E a gente acompanha! Um dos eixos é o capital... que a gente tem 

que acompanhar, não é? Por que ele é primordial, né? E é um dos 

eixos...” 

  

De maneira similar o gerente da incubadora do CRITT apresenta:  

“a gente acompanha... a gente tem aquele... além do plano de ação de 

que tem o eixo financeiro né... então eles expõem as ações relacionadas 

ao eixo financeiro e a gente monitora o fluxo de caixa... então a gente 

tem de controle e capacidade de monitorar eles... são essas duas 

ferramentas”. 

 

De maneira geral, o monitoramento do custo é fundamental para o sucesso do 

projeto (KERZNER, 2006; REICH; WEE, 2006; HORNSTEIN, 2015; CARVALHO, 

RABECHINI JR., 2017), nesse sentido, cabe destacar que o acompanhamento dos custos 

é realizado pelas incubadoras durante o processo, no entanto, ambos entrevistados 

afirmam que não operacionalizam os processos de custos e orçamento das empresas 

incubadas. Essa relação aproxima-se da atuação de um PMO conforme salientado por 

Silva et al. (2012). Não obstante, evidencia-se a existência de um limite natural para o 
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orçamento de uma empresa incubada, assim como de um projeto (CRUZ, 2017; SOUZA, 

2017). 

Ainda considerando a Figura 14, há de se observar o fator gerenciamento do 

tempo. A necessidade de monitoramento do tempo durante o processo de incubação 

aparece em 13 ocorrências durante as entrevistas. Para o gerente da incubadora do CRITT, 

o gerenciamento do prazo é fundamental, pois: 

 

“Uma mudança que a gente fez aqui recentemente foi o tempo de 

incubação.... que antes a gente .... tinha um período esperado aí de três 

anos... a gente diminuiu pra 18 meses porque a gente viu que acabava 

também... as empresas acabavam se acomodando um pouco aqui dentro 

da incubadora né?” 

 

O atendimento ao tempo parece ser uma métrica problemática para as empresas 

incubadas, o que pode indicar uma necessidade de treinamento e capacitação 

(OLIVEIRA; CSIK; MARQUES, 2015). Assim como em projetos, há uma limitação 

natural quanto ao prazo (PMI, 2017; CARVALHO, RABECHINI JR., 2017), conforme 

salientado pela gerente da Incubadora Sul Fluminense: “É uma gestão de projetos... 

porque é um projeto... seja o negócio, seja o próprio projeto, ou uma ideia vamos dizer 

assim... tem um prazo especificado no edital de seleção...”. Desse modo, os achados em 

campo evidenciam a relação entre o processo de incubação e a gestão de projetos (SILVA, 

et al. 2012; NEVES et al., 2014; CRUZ, 2017; SOUZA, 2017; GUILLEN; VERAS, 

2018). 

O gerenciamento do escopo e da qualidade também foram alvo das entrevistas 

com quinze ocorrências, respectivamente, como demonstrado na Figura 14. Para a gerente 

da Incubadora Sul Fluminense, a construção e controle do escopo são fundamentais para 

o processo de incubação, como segue:  

“Fizemos a seleção e daí já temos o planejamento do empreendimento 

que é o, vamos dizer assim, o primeiro contato formal, do 

empreendedor já selecionado, com o convênio já assinado com a 

universidade, onde a gente é... junto com consultores, um ou dois 

consultores se alternando junto com a gerência, a gente faz uma 

avaliação de novo do negócio no sentido de ver, é... de... gerar um plano 

operacional. Daí a gente faz um planejamento de como operacionalizar 

aquele negócio... é um primeiro norte e isso vai mudando ao longo do 

desenvolvimento e ao longo do tempo né?”. 

 

Como demonstrado na literatura o gerenciamento do escopo do projeto é 

responsável pela definição de todas as atividades do projeto apresentando o trabalho 
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necessário para a realização do mesmo em etapas. Cabe destacar que os processos de 

gestão do escopo são interativos e ocorrem várias vezes ao longo dos ciclos do projeto 

(KERZNER, 2006; REICH; WEE, 2006; HORNSTEIN, 2015; CARVALHO, 

RABECHINI JR., 2017; PMI, 2017), nesse sentido, a fala dos gerentes evidencia essa 

relação entre o gerenciamento de escopo para um projeto e para uma empresa incubada, 

o que também é confirmado por outros estudos (SILVA, et al. 2012;  NEVES et al., 2014; 

CRUZ, 2017; SOUZA, 2017; GUILLEN; VERAS, 2018). 

A gestão da qualidade de um projeto assegura que ele atenda aos requisitos que 

se comprometeu entregar no escopo. O desempenho do projeto é monitorado e medidas 

corretivas são tomadas tão logo quando necessárias (KERZNER, 2006; REICH; WEE, 

2006; HORNSTEIN, 2015; CARVALHO, RABECHINI JR., 2017; PMI, 2017). Esse 

processo é evidenciado nas duas incubadoras, mas com maior maturidade na incubadora 

do CRITT, como segue:  

“Então a gente faz ao final de cada fase a gente faz uma avaliação de 

maturidade. A gente usa o formulário baseado no modelo de excelência 

em gestão, o MEG, que é da Fundação Nacional da Qualidade. Ao final 

de cada fase, a gente aplica esse questionário e pra cada fase ele tem 

que ter um escore mínimo, né? Então eu acho que na primeira fase é 

45%, na segunda é 60% e na terceira é 75%. Se ao final da terceira fase 

ele tiver 75% e cumprir todos os marcos ele tá apto pra graduar.” 

 

Nota-se, nesse caso, o processo de maturidade da empresa incubada por métricas 

previamente estabelecidas. Além disso, destaca-se a busca por certificação ISO 9001, por 

uma das incubadoras. Destaca-se também que todas as incubadoras seguem o modelo 

CERNE, que corresponde a mais uma métrica de qualidade no processo (ANPROTEC, 

2017). 

A Figura 14 apresenta os fatores de análise não associados ao triângulo das 

restrições. Nessa análise destaca-se o gerenciamento dos recursos, com 18 ocorrências, 

nove para cada incubadora. Nesse caso, as incubadoras gerenciam e fornecem 

infraestrutura tecnológica essencial para maturação dos negócios. No entanto, destaca-se 

também as aquisições com o menor nível de ocorrências. Isso acontece porque as 

incubadoras não gerenciam nenhum processo de aquisição por parte das empresas 

incubadas.  
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Figura 14 – Fatores Não Associados ao Triângulo das Restrições 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa, 2019. 

Com respeitos ao gerenciamento dos riscos, destacam-se os riscos envolvendo a 

falta de recursos, a proteção da produção intelectual e registro de patentes, quebra de 

contrato por não cumprimento, equipes concorrentes entregarem o projeto primeiro, 

mudanças na regulamentação governamental, custos e comunicação. Ambos os gerentes 

monitoram os riscos e os mitigam quando possível, mas nenhuma incubadora apresenta 

um plano para essa ação, o que também pode indicar um campo para capacitação e 

treinamento (OLIVEIRA; CSIK; MARQUES, 2015). 

Tão importante quanto o gerenciamento dos riscos está o gerenciamento das 

comunicações, que não envolve apenas o processo de trocas de informações, mas o 

registro, compartilhamento e documentação necessários (KERZNER, 2006; REICH; 

WEE, 2006; HORNSTEIN, 2015; CARVALHO, RABECHINI JR., 2017; PMI, 2017). 

O gerenciamento das comunicações ocorre no processo de incubação, como registrado 

pelo gerente da incubadora do CRITT:  

“Eu coloquei assim... a gente utiliza e-mail e whatsapp para fazer a 

comunicação... esses são os meios que a gente utiliza... sempre que 

necessário marcar uma reunião, ou então atualizar uma documentação 

né? Ou dar algum informe importante a gente utiliza esses meios pra se 

comunicar”. 

 

A gerente da Incubadora Sul Fluminense acrescenta:  
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“Eu chamo tudo de empreendimento tá? A graduação tem o seu 

fluxograma... tudo isso requer... me diz a mim e a administração da 

incubadora que a gente tem que ter evidências disso tudo. [o registro 

dos processos] é em sistema e em pasta, viu? Porque ... sensibilização, 

a gente faz várias palestras vários cursos, cada coisa daquela, cada 

evento que a gente faz, cada ação que a gente faz gera uma lista de 

presença, foto... isso é o mínimo de registro que a gente precisa pra 

evidenciar o feito”. 

   

Destaca-se em ambos os casos que há preferência pela comunicação presencial 

ao invés da virtual para evitar ruídos. De todo modo o processo de incubação necessita 

de controle e gerenciamento das comunicações como demonstrado na literatura (SILVA, 

et al. 2012; NEVES et al., 2014; CRUZ, 2017; SOUZA, 2017; GUILLEN; VERAS, 

2018).  

Seguindo a premissa do modelo Pró-Valor (Figura 10) (CARVALHO, 

RABECHINI JR., 2017) as áreas de conhecimento envolvendo o gerenciamento dos 

stakeholders e integração foram analisadas adjacentemente por permearem todas as 

outras áreas. Conforme demonstrado na Figura 15, o gerenciamento dos stakeholders foi 

assunto em 21 ocorrências e a integração em 19 ocorrências.  

 

Figura 15 – Gerenciamento dos Stakeholders e da Integração 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa, 2019. 

Os principais stakeholders para ambas as incubadoras se concentram na própria 

universidade em que está associada, aos órgãos de fomento (FAPERJ, FAPEMIG, CNPQ, 

FIRJAN, SEBRAE, ANPROTEC, REINC) e aos atores locais como prefeituras e 

associações. A gestão do relacionamento com os stakeholders em sua maioria é 
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institucional, por meio de editais e convênios. No entanto, destaca-se o papel das 

universidades como principais stakeholders, tanto que para o gerente da incubadora do 

CRITT é mais aproximada pela questão de produção tecnológica e transferência de 

tecnologia, uma vez que:  

“[...] a nossa incubadora tem uma situação um pouco diferente das 

outras incubadoras porque nós ficamos dentro do NIT (Núcleo de 

Inovação Tecnológica), o núcleo de inovação tecnológica é o CRITT. 

O CRITT é o núcleo de inovação tecnológica, não só incubadora, a 

incubadora é apenas um braço do CRITT, ok?”. 

 

No entanto, situação um pouco diferente ocorre com a Incubadora Sul 

Fluminense como denota sua gestora:  

“Então dentro desse esquema em que a universidade tem a missão de 

graduar [os alunos], as incubadoras sempre ficam em segundo plano. 

Então você tem que ter um jogo de cintura incrível pra você conseguir 

algum recurso e você conseguir a atenção necessária pra você... eu aqui 

dentro graças a Deus eu tenho a liberdade pra trabalhar, os diretores do 

campus tem confiado no meu trabalho e tenho aberto as portas, sabe? E 

isso é uma grande ajuda lógico que eu tenho as dificuldades”. 

 

Nota-se com os dois excertos que é necessária uma relação aproximada com os 

stakeholders para que o processo de incubação possa ocorrer a contento. Assim como 

para o correto gerenciamento do projeto necessita-se contemplar a administração das 

relações com essas organizações e, notadamente, as interferências que elas podem gerar 

nos empreendimentos (SILVA, et al. 2012; HORNSTEIN, 2015; CARVALHO, 

RABECHINI JR., 2017; PMI, 2017; GUILLEN; VERAS, 2018).  

Conforme apresentado na Fundamentação Teórica (Figura 4), algumas 

aglutinações foram observadas nas entrevistas relacionando os processos de 

gerenciamento de projetos com as etapas do processo de incubação, como pode ser 

observado na Figura 16. Inerentemente, as áreas de conhecimento em gestão de projetos 

estão relacionadas com os processos de gerenciamento de projetos (CARVALHO, 

RABECHINI JR., 2017; PMI, 2017), o que justifica a frequência no gráfico. 

Ainda assim, as entrevistas evidenciaram que parece haver uma aglutinação 

entre esses dois processos – incubação e gerenciamento de projetos, ou seja: o processo 

de pré-incubação relaciona-se com os processos de iniciação e planejamento, o processo 

de residência está associado aos processos de execução e planejamento, o processo de 

graduação relaciona-se com o processo de encerramento e, por fim, o monitoramento e 

controle permeia todo o processo de incubação. Esses achados coadunam-se com estudos 
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de Caulliraux (2001), Ribeiro (2006), Ribeiro Junior e Silva (2006), Silva et al. (2012), 

Neves et al., 2014; Cruz, 2017, Souza, 2017, Guillen e Veras (2018). 

 

Figura 16 – Associação entre o Processo de Incubação e os Processos de Gerenciamento 

de Projetos a Partir das Entrevistas com os Gerentes das Incubadoras 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa, 2019. 

 

Em outro contexto, a Figura 17 demonstra o mapeamento das necessidades de 

treinamento tendo como base o modelo ADDIE e o modelo lógico de Kriz e Hense (2006) 

no parâmetro entrada. Com maior frequência, o gráfico apresenta a análise do contexto 

educacional, que fora descrita na seção 4.2. A partir da análise dos dados puderam 

emergir, como necessidades de treinamento, os fatores associados ao triângulo das 

restrições, pois, das análises ele é quem evidencia mais frequência em relação aos fatores 

não associados a esse postulado (Figuras 13 e 14).  
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Figura 17 – Mapeamento das Necessidades de Treinamento com Base no Modelo 

ADDIE e no Modelo Lógico de Kriz e Hense (2006) 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa, 2019. 

 

Na Figura 18 são apresentadas as relações entre os fatores de análise. Como 

demonstrado nessa seção, as áreas de conhecimento foram agrupadas segundo o modelo 

Pró-Valor (Figura 10) em fatores associados ao triângulo das restrições e fatores não 

associados ao triângulo das restrições, com adjacência dos stakeholders e integração que 

permeiam todo o processo (CARVALHO, RABECHINI JR., 2017). Notadamente, 

conforme preconiza o PMI (2017), existe uma relação inerente entre as áreas de 

conhecimento em gestão de projetos e os processos de gestão de projetos, relação essa 

demonstrada no Quadro 3. 

Ainda na Figura 18, pode-se notar que o processo de incubação está associado aos 

processos de gestão de projetos evidenciando ainda mais as relações entre as duas áreas 

como demonstrado na fundamentação teórica (KERZNER, 2006; REICH; WEE, 2006; 

SILVA, et al. 2012; NEVES et al., 2014; HORNSTEIN, 2015; CARVALHO, 

RABECHINI JR., 2017; CRUZ, 2017; PMI, 2017; SOUZA, 2017; GUILLEN; VERAS, 

2018). 
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Figura 18– Mapa de Relações Entre os Fatores de Análise a Partir das Entrevistas com Gerentes

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa, 2019. 
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Ao mesmo tempo, a Figura 18 demonstra que as primeiras fases do modelo ADDIE, 

envolvendo o desenho do curso e o parâmetro entrada do modelo lógico de Kriz e Hense 

(2006), também estão associados no fator contexto. Os dois modelos permitem o 

delineamento das necessidades de capacitação que, como descrito nessa seção, 

tangenciam o triângulo das restrições.  

Assim, nota-se que os fatores planejamento do curso, definição dos objetivos 

instrucionais e contexto, permitiram uma análise mais completa das necessidades de 

capacitação inerentes ao processo de incubação, permitindo uma análise crítica de um 

problema educacional real que atinge o corpus a partir da participação de seus agentes 

(gerentes) (GIL, 2002; OLIVEIRA; CSIK; MARQUES, 2015). 

 A análise da Figura 18 leva a melhor compreensão das relações entre gestão de 

projetos e gestão de empresas incubadas, permitindo inferir que é possível delinear um 

programa vivencial que seja capaz de aglutinar os conhecimentos necessários para gerir 

um projeto no contexto do processo de incubação (SILVA, et al. 2012; NEVES et al., 

2014; CRUZ, 2017; SOUZA, 2017; GUILLEN; VERAS, 2018). A partir desse contexto, 

segue-se a descrição da elaboração do plano de ação. 

  



83 

 

4.4 Quarta Fase da Pesquisa Participante: Elaboração do Plano de Ação 

 

O enredo do jogo foi construído a partir do caso de sucesso da empresa 

Bematech, por ser uma empresa graduada na Incubadora Tecnológica de Curitiba, cujo 

ingresso ocorreu em 1989 e hoje caracteriza-se como uma organização de grande porte 

internacionalizada (MOURA; AGUIAR, 2006; VODOVOZ; MAY, 2017). Por esse 

motivo, os produtos a serem desenvolvidos pelas empresas incubadas no ambiente 

simulado são terminais de venda para automação comercial, como pode ser observado no 

Apêndice H, seção 1.5.2. 

A partir das entrevistas com os gerentes das incubadoras, o material foi adaptado 

para atender o contexto em tela. Dentre as adaptações, destaca-se a aproximação do 

programa às áreas de conhecimento em gestão de projetos atreladas ao triângulo das 

restrições. Isso ocorre porque maior parte das citações nas entrevistas com os gerentes 

das incubadoras tangenciam essas características, como observado na Figura 14.  

Por outro prisma, a análise AHP (Apêndice G), permitiu a hierarquização das 

áreas de conhecimento atreladas ao triângulo das restrições (gerenciamento do prazo, 

qualidade, custo e escopo), bem como a hierarquização das áreas de conhecimento em 

gestão de projetos não atreladas a esse postulado (gerenciamento das comunicações, 

riscos, aquisições e recursos). Conforme o Apêndice G, a hierarquização dos fatores ora 

descritos, realizada pelos gerentes das incubadoras, apontou relevância significativa para 

o processo de incubação os seguintes fatores: “gerenciamento do prazo” e 

“gerenciamento do risco”. 

Dados os resultados das entrevistas com os gerentes das incubadoras, os 

materiais de apoio foram construídos levando-se em consideração o triângulo das 

restrições, como pode ser observado no Apêndice H, seção 1.4.3.1. Com base na análise 

AHP, foi possível destinar especial atenção ao gerenciamento do prazo em todo programa 

vivencial, em especial ao abordar o Índice de Desempenho de Prazo (IDC), dentro a 

análise do Gerenciamento do Valor Agregado (GVA), de tal sorte que as aulas 2 e 3 

abordam o tema como descrito no manual do programa (Apêndice H). Em complemento, 

o ensino do Gerenciamento do Valor Agregado no contexto dos jogos de empresas foi 

alvo do estudo de Von Wangenheim, Savi e Borgato (2012) com resultados satisfatórios, 

indicando que existem potencialidades no uso da técnica para esse fim.  
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Quanto ao gerenciamento do risco, também apontado como fator preponderante 

pela análise AHP, cabe destacar que o programa destina especial atenção ao tema, 

apresentando exercício específico para esse fim, conforme descrito na seção 1.4.3.2 do 

manual (Apêndice H). Destaca-se ainda, que a correta identificação dos riscos faz parte 

do termo de abertura do projeto e gera penalidade quanto ao desempenho da empresa 

incubada durante a primeira rodada da vivência (Apêndice H, seção 1.5).  

Adjacentemente, os especialistas em jogos de empresas também realizaram a 

avaliação AHP, quanto aos parâmetros de entrada, processamento e resultado descritos 

no modelo lógico de Kriz e Hense (2006), visualizados na Figura 9. Segundo os 

especialistas, o maior índice de prioridade para o parâmetro “entrada” foi o fator 3: 

qualidade do jogo de empresas e do simulador. Por conseguinte, o maior índice de 

prioridade para o parâmetro “processamento” está associado ao fator 6: aprendizagem 

individual e social. Por fim, o maior índice de prioridade para o parâmetro “resultado”, 

está associado ao fator 10: suporte ao participante. A hierarquização dos parâmetros 

descritos pode ser melhor observada no Apêndice F.  

Quanto ao fator 3 – qualidade do jogo de empresas e do simulador, cabe destacar 

que o Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos foi inicialmente 

estruturado a partir dos estudos de Carreiro (2016) no contexto de uma empresa do setor 

automobilístico (PMS-SIM). Em se tratando da qualidade do jogo de empresas e do 

simulador, o programa foi aplicado para profissionais da área de gestão de projetos que 

apontaram adequabilidade, aspectos de melhoria e benefícios (CARREIRO; OLIVEIRA, 

2015). Em sucessão, o programa foi avaliado após aplicação para estudantes da graduação 

em administração de uma instituição federal de educação superior do sul fluminense, no 

componente curricular de gestão de projetos, com resultados notadamente satisfatórios 

(DIAS, 2017). 

Quanto ao fator 6 – aprendizagem individual e social, cabe destaque para os 

estudos que já avaliaram o positivo potencial da vivência quanto à aprendizagem 

individual e social (CARREIRO; OLIVEIRA, 2015; CARREIRO, 2016; DIAS, 2017). 

Quanto ao fator 10 – suporte ao participante a construção do programa contemplou a 

construção do material didático (Apêndice H - Manual da Programa), Material de Apoio 

(Apêndice I – Planilha de Apoio à Tomada de Decisão, material de referência, 

Formulários de Tomada de Decisão e Relatórios Gerenciais) e suporte on-line prestado 

pelo mediador.  
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Complementarmente, o modelo ADDIE subsidiou a construção do treinamento, 

em especial do manual, fornecendo importantes elementos do designinstrucional, 

compreendendo as fases do desenho e desenvolvimento a partir da delimitação dos 

objetivos instrucionais com base nas análises AHP (Apêndices G e F) e no levantamento 

de necessidades de capacitação (Figura 17) (MOLENDA, 2009; WEINSTEIN; SHUCK, 

2011; OLIVEIRA; CSIK; MARQUES, 2015). 

Nesse sentido, o enredo do jogo e a adaptação do simulador seguiu os preceitos 

da análise AHP e do modelo ADDIE. Para o jogo de empresas, cada empresa incubada 

teve 500 dias para concluir o processo de incubação, com um orçamento de R$96.000,00. 

Durante a vivência, os participantes/empresários incubados em ambiente simulado teriam 

de escolher duas opções de terminais de venda para automação comercial dentre quatro 

opções. Cada empresa incubada teria de criar as instalações para produção desses 

terminais e posteriormente comercializá-los (Apêndice H, seção 1.5.2).  

Para a implantação do projeto de criação da empresa, os empresários incubados 

em ambiente simulado teriam que escolher o coordenador do projeto, um gestor de 

compras e um gestor de RH. Além disso, os participantes teriam de escolher uma 

instaladora responsável pela preparação do ambiente para a montagem dos terminais de 

venda (Apêndice H, seção 1.5.3). A cada rodada, avançava-se na EAP do projeto e os 

relatórios gerenciais informavam quanto cada empresa incubada havia gasto em termos 

de prazo e custo. Um dos relatórios gerencias fornecidos pelo simulador pode ser 

observado no Apêndice J.  

A planilha de apoio a tomada de decisão (Apêndice I) poderia ser utilizada pelos 

participantes para construção da curva “S”, bem como, para o acompanhamento dos 

índices de desempenho do projeto, a partir do lançamento dos relatórios gerencias por 

parte dos participantes, o que pode ser visualizado no Anexo E.  

A vivência foi planejada para contemplar cinco rodadas de três horas cada, 

incluindo aula expositiva para explicação dos conceitos básicos de gestão de projetos e o 

auxílio no processo de tomada de decisão. A quinta rodada diz respeito ao debriefing, 

onde o projeto e as lições aprendidas são documentados. Por fim, todo o detalhamento do 

programa pode ser observado no Apêndice H – Manual do Programa.  

Construído o enredo do jogo de empresas e o material didático, deu-se a aplicação 

do teste piloto aos estudantes do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow 

da Fonseca – CEFET/RJ, matriculados no curso de administração de empresas. A 

vivência ocorreu durante as semanas finais da disciplina de gestão de projetos. Ao todo 
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participaram 22 estudantes escolhidos por conveniência. Durante as quatro rodadas de 

duração da aplicação do programa, foram realizadas calibragens no simulador, quanto ao 

processamento de prazos e qualidade. Também foram corrigidos erros de nomenclaturas 

e gramática no manual do programa, bem como, ajustes na planilha de apoio à tomada de 

decisão (Apêndice I) quanto a curva “s” e no gráfico de dispersão de IDP e IDC. Durante 

o debriefing, os estudantes também fizeram alguns apontamentos para a melhora do 

programa vivencial, dos quais destacam-se:  

• Necessidade de mais tempo entre as sessões de tomada de decisões;  

• Necessidade de leitura prévia do manual antes do jogo de empresas por 

parte do participante;  

• Necessidade de melhorar a explicação dos objetivos, escopo e benefícios 

esperados do projeto;  

• Necessidade de melhoria no processo de comunicação entre a equipe; 

• Necessidade de antecipar a análise da curva “s”; 

• Necessidade de mais exemplos dentro da vivência.  

Esses apontamentos foram inseridos no programa e as alterações que se fizeram 

necessárias foram implementadas.  

A partir desse contexto, elaborou-se o plano de ação. Essa fase da pesquisa permite 

a análise mais adequada do problema estudado, uma vez que, a pesquisa participante não 

se encerra com a elaboração de um relatório. Desse modo, o plano de ação visa apresentar 

uma solução que proporcione melhoria ao corpus investigado. Dadas as confluências 

entre a gestão de projetos e a gestão de empresas incubadas (GUILLEN; VERAS, 2018), 

toma-se que o problema envolve indicar quais as contribuições e limitações de um 

Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos para ambientes de 

incubação. 

Sendo assim, o programa foi aplicado na Incubadora de Empresas Sul Fluminense, 

localizada no campus Resende da Faculdade de Tecnologia da UERJ – Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro. Os 10 participantes da vivência eram estudantes dos cursos de 

engenharia da referida faculdade, que mantinham alguma relação com a incubadora. A 

vivência teve duração de cinco sessões aplicadas entre outubro e novembro de 2019, 

sendo que uma delas foi o seminário de gestão / debriefing. Destaca-se também, que essa 

fase da pesquisa está associada a fase de implementação do modelo ADDIE (OLIVEIRA; 
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CSIK; MARQUES, 2015). A análise detalhada da aplicação a partir do levantamento de 

opinião dos participantes encontra-se na próxima seção. 

 

4.5 Apresentação e Análise do Levantamento de Opinião 

 

A apresentação dos resultados segue a abordagem linear e hierárquica da análise 

concomitante dos dados (Figura 11) a partir do modelo lógico de Kriz e Hense (2006). A 

Figura 19 reapresenta os fatores de análise, a aglutinação com os parâmetros do modelo, 

bem como as respectivas frequências para cada fator. Assim, os 12 fatores são 

apresentados a partir dos achados no levantamento em ordem de ocorrência. Na 

sequência, segue a apresentação dos pontos fracos da vivência que emergiram dos dados.  

 

4.5.1 Resultados a Partir dos Fatores Relacionados ao Modelo Lógico de Kriz 

e Hense (2006) 

 

Nesta seção os dados coletados das entrevistas são apresentados e discutidos à 

luz da fundamentação teórica. Os 10 participantes da vivência foram entrevistados 

gerando aproximadamente 3,3 horas de gravações. Posteriormente transcritas, as 

entrevistas totalizaram 104 páginas. Para preservar a identidade, os estudantes foram 

numerados de 1 até 10, sendo codificados como E1, E2, ... En. Do mesmo modo, as 

empresas simuladas incubadas foram codificadas como A, B, C e D. 

Como descrito no método, os fatores de análise estão atrelados principalmente 

ao modelo lógico de Kriz e Hense (2006). As análises estão agrupadas em três blocos 

segundo os parâmetros do modelo, sendo: entradas, processamento e saída (Vide Figura 

11 e Quadro 7).  

A Figura 19, apresenta a frequência das citações para seus respectivos fatores de 

análise. Dentro do parâmetro “Entrada” destaca-se o segundo fator de análise, com 21 

ocorrências, que está atrelado à qualidade do conteúdo do programa, especialmente 

quanto ao manual, de modo que os participantes se mostraram satisfeitos, com destaque 

para o estudante 2: 

“Eu gostei bastante do material porque principalmente ele vem com 

experiências reais... então assim... você olha pra aquilo, você olha pra 

aquele exemplo e o professor dá um exemplo real e mostra como aquilo 

é aplicável no jogo, foi uma coisa que eu mais gostei. As vezes eu não 

sabia algumas nomenclaturas tipo ... é... escopo... aprendi agora 
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(risos)... eu tive que sair caçando o que era escopo, mas eu achei muito 

legal esses novos aprendizados que eu tive ali. Mas o material está bem 

completo” (E2). 

 

“Tá... eu acho que o material foi muito bem preparado eu achei, de uma 

forma muito dinâmica assim... isso incentiva a gente a querer conquistas 

as coisas, a ir atrás e tal... isso é realmente uma coisa que a gente não 

vê muito na vida sabe? Eu achei muito bacana, você faz um livro, 

gigantesco e tal então ... ficou gigantesco aquilo, e ficou muito bom... 

é... outras coisas que eu gostei também, foi a forma como o curso é feito 

sabe, de ser uma parada gamificada de não ser só aquela parada de você 

só escrever e ficar olhando ali. Por que se você olhar por outro lado a 

gente tem que fazer, sabe? A gente não fica só olhando o quadro, 

olhando e depois fingindo que aprendeu também, mas isso quando a 

gente se dedica bastante também pra aprender. Outro ponto que eu 

gostei também, foi a estrutura também, foi magnífica assim, eu achei, 

também a questão de a gente poder ficar treinando as coisas, como eu 

tinha falado anteriormente também, de você poder treinar conhecer 

situações e tal, é uma parada bem bacana” (E10). 

 

A característica da estrutura do programa é diversificada, pois, apresenta 

aspectos do jogo de empresas e do simulador computadorizado, material instrucional 

atrelado aos modelos convencionais de ensino, a abordagem do mediador em sala e os 

materiais de apoio para o processo de tomada de decisão. De maneira geral, a estrutura 

do curso forneceu grande parte das informações necessárias ao participante, algo 

essencial em um jogo de empresas (LEEMKUIL; DE JONG, 2012).  

Além disso, o conteúdo da vivência necessita apresentar um nível adequado de 

desafio, variedade, estímulo e abrangência para que os objetivos de aprendizagem 

possam ser atingidos e para que o conhecimento pré-existente no participante possa ser 

expandido, o que em linhas gerais pôde ser oferecido na vivência como observado nas 

falas dos estudantes em destaque e de outros (STATION; JOHNSON; BORODZICZ, 

2010). 

O segundo fator do parâmetro entrada, em termos de ocorrências (19) é o 

contexto, peça fundamental para o processo de aprendizagem (KRIZ; HENSE, 2006). 

Com base nas entrevistas foi possível identificar que dos 10 participantes, dois eram 

bolsistas da incubadora, um era empreendedor pré-incubado selecionado por edital, duas 

participantes eram empreendedoras, um participante estava em processo de prototipagem 

da ideia e os outros participantes tinham alguma relação com a incubadora, seja pelo 

centro acadêmico, pela Liga Empreenda ou pela empresa júnior. Nenhum participante 

informou ter alguma experiência anterior em gestão de projetos. Quatro participantes 
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disseram ter estudado o conceito do caminho crítico ao menos uma vez na disciplina de 

Pesquisa Operacional (POA). 

 

Figura 19 – Fatores de Análise Segundo o Modelo Lógico de Kriz e Hense (2006) e 

Suas Frequências 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa, 2019. 

Em terceiro lugar está o quarto fator em análise referente à atuação do mediador, 

completando 18 ocorrências. Dentre os excertos que destacam a atuação do mediador, 

verificam-se:  

“Eu achei super de boa. Quando a gente estava precisando de ajuda 

estava sempre perguntando, em cima e apresentou pra gente os 

modelos, os projetos, essas coisas assim no slide e aí foi ótimo! Gostei 

bastante” (E3). 

 

“Então eu não sei na verdade... porque toda vez que alguém tinha 

dúvida você [mediador] ia tirar a dúvida da pessoa...  sempre realmente 

tentava tirar a dúvida, e você [mediador] parava para tirar dúvida, 

vamos dizer assim, não é pra tipo assim: ‘não gente! Eu tenho que fazer 

isso aqui hoje, ensinar isso aqui hoje e não vou tirar dúvida!’ Não! ... 

porque você [mediador] realmente tinha na cabeça de que o foco é a 

pessoa estar aprendendo e não simplesmente estar passando, entende? 

Isso foi muito bom. Eu não me senti em nenhum momento, tipo: ‘ah! 
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Eu vou parar o que ele [mediador] está fazendo sendo que ele 

[mediador] tem que fazer isso hoje’” (E4)  

 

“Então é... gostei da atuação do mediador, da postura, a maneira como 

foi falada também, a didática achei muito boa. É... o nível de atenção 

também foi muito bom, a todo momento estava sempre procurando o 

grupo... tinha muitas dúvidas da galera então você [mediador] 

conseguiu administrar isso bem, gostei dessa parte [...] Foi atencioso, 

conseguiu esclarecer questões que estavam fora do projeto pra mim. 

Isso foi bastante legal, essa postura que ele [mediador] teve de trocar 

essa ideia, de poder sanar as nossas dúvidas, se pareceu bastante 

preocupado com o conteúdo que ele estava passando, da informação 

que ele estava passando e de como a gente estava recebendo isso, se a 

gente estava de maneira clara ou não. Então foi bastante legal essa 

relação” (E6). 

 
“Eu achei muito boa. Eu achei que o mediador foi muito prestativo 

quanto a sanar dúvidas, quanto a ajudar quando era necessário, até 

mesmo quando a dúvida era muito... muito aquela dúvida que se você 

responder você vai dar a resposta? Ainda assim o mediador conseguia 

armar um jeito ali pra tentar explicar ou tentar é... digamos... como a 

gente diz né? Colocar uma pulga ali atrás da orelha, pra ver se a pessoa 

consegue pegar... ele foi bem prestativo” (E7). 

 

Essas falas vão de encontro com a literatura sobre o tema, pois, a atuação do 

mediador deve demonstrar a capacidade de oferecer aos participantes uma dinâmica 

adequada de cognição, afeto e carga de trabalho para que a experiência possa resultar 

em um processo de aprendizagem satisfatório. Além disso, o mediador necessita criar 

um ambiente que facilite a reflexão em momento apropriado, buscando encontrar os 

gatilhos que estimulem a motivação ao aprendizado nos estudantes (STATION; 

JOHNSON; BORODZICZ, 2010; KOLB et al., 2014). Nesse sentido, a fala do estudante 

E7 reflete a atuação do mediador no sentido de estimular o aprendizado com foco na 

reflexão durante o processo de tomada de decisão. 

O papel do mediador também é fundamental ao oferecer feedback explicativo 

com o intuito de promover o processo de aprendizagem. No entanto, tão importante 

quanto o “feedback” é o apoio ao treinando antes e durante o jogo, pois, em meio a 

simulação pode haver situações de dificuldade para focalizar a situação problema ou 

identificar qual situação pode oferecer mais ou menos risco. Cabe destacar também a 

importância necessária de que o estudante não apenas aplique o que o mediador sugere, 

mas que ele possa refletir sobre as sugestões ao passo que toma a melhor decisão 

(LEEMKUIL; DE JONG, 2012; KOLB et al., 2014). Nesse sentido, observa-se em 

linhas gerais que a atuação do mediador pode auxiliar os estudantes no percurso de 

aprendizagem. 
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Em último lugar, o terceiro fator, com 12 ocorrências, refere-se à qualidade do 

jogo e do simulador, fator esse evidenciado pela análise AHP (Apêndice F). Os trechos 

das falas dos estudantes 4, 8 e 10 (respectivamente) ilustram esse resultado:  

“Eu achei muito maneiro de início... até o fim na verdade! Do fato de 

você ter um simulador pra tentar simular o mercado, sabe? Eu acho isso 

interessante. Porque isso tem um leve ar de mistério, você fica meio: o 

que será que realmente vai acontecer nisso?  Entende? E não é... eu não 

sei como acontece por trás, mas eu também não sei se é um negócio 

bobo... eu acho isso interessante porque quando é simplesmente, por 

exemplo, nota... fez a questão é de um a dez, ou zero a um, por exemplo. 

No game não é assim! Sabe? não é simplesmente: ‘ah... vou corrigir 

aqui! Não... essa decisão aqui poderia ser melhor...’ Eu não sei na 

verdade, como é! Isso é legal, eu gosto disso! É interessante!” (E4). 

 

“Porque a gente acha que sabe alguma coisa, né? Mas quando a gente 

pega pra ver mesmo os conceitos de quem estuda, igual o senhor 

[mediador] que está fazendo isso, então eu acho que a gente percebe 

que não é nada daquilo que a gente estava pensando; que é muito mais 

fundo, muito mais profundo, a ideia de gerir um negócio é difícil,[...] 

então acho que isso me mostrou que gerir projeto é uma coisa que talvez 

eu queira seguir a partir de agora. A gente se expõe ao risco, né? Ou até 

a pressão que seja gerir uma empresa realmente, mas a simulação de 

resultados, eu achei bem plausível. Eu acho que o jogo conseguiu 

analisar bem as atitudes que a gente estava tomando. Achei isso bem 

legal” (E8). 

 

“Vantagem: você consegue simular algumas coisas, por exemplo, a 

questão da contratação de pessoas, da escolha de pessoal, você 

consegue ver a relevância das escolhas que você faz de pessoal e de 

pessoas pra sua empresa, consegue mensurar isso financeiramente, você 

consegue também ... é... as vantagens que você pode colocar é que 

aquilo não condiz com a realidade, mas você treinando você pode 

acabar prevendo algumas coisas que realmente pode acontecer. Eu vi 

uns vídeos algumas vezes que as pessoas falam que só aprendem 

errando, sabe? E as vezes a gente não... é bom evitar o erro, sabe? Então 

as vezes quando você faz o jogo, você tá brincando com a vida, você tá 

brincando num jogo! Então você pode errar a vontade que você não vai 

ser penalizado por esse tipo de coisa, entendeu? Então é uma parte 

positiva...”(E10).  

 

A qualidade do jogo de empresas e do simulador pode ser percebida na capacidade 

que o mesmo oferece para a resolução de problemas e na similitude com o mundo real 

repleto de incertezas, mas em um ambiente controlado e seguro (KEYS; WOLFE, 1990; 

KRIZ; HENSE, 2006; CAULFIELD; VEAL; MAJ, 2011; SAUAIA, 2013). De fato, as 

falas dos estudantes demonstram como o jogo de empresas foi capaz de refletir a realidade 

do ambiente empresarial competitivo, ao mesmo tempo que os protege dos efeitos 

catastróficos oriundos da tomada de decisão equivocada. Ainda assim, ao percorrer esse 
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caminho, compreendendo o processo de tomada de decisão e correndo riscos, o estudante 

passa a vivenciar o processo de aprendizagem (KOLB et al., 2014). 

Ao passo que é recomendável o teste do simulador em diferentes contextos para 

que reflita similitude com a realidade (PERNG; JUAN; CHIEN, 2006; GOULDING et 

al., 2012), cabe destacar que a qualidade do jogo de empresas em estudo já havia sido 

atestada por outras pesquisas realizadas em ambientes diversos (CARREIRO; 

OLIVEIRA, 2015; CARREIRO, 2016; DIAS, 2017). Dessa maneira, a qualidade do jogo 

e do simulador aparenta atender as expectativas dos estudantes conforme apresentado em 

suas falas. 

Atrelado ao parâmetro “Processamento” destaca-se o sétimo fator com o maior 

número de ocorrências em toda a análise (41). Esse fator repousa sobre a relação teoria 

e prática. Para o estudante 1 essa característica do jogo de empresas se deu da seguinte 

forma:  

“Na resposta, né? Nas respostas dos relatórios. Porque a gente... aquele 

quesito da análise de risco... a nossa análise de risco teve um prazo 

muito maior do que o esperado... que foi a consequência da nossa 

escolha inicial no primeiro dia... e... a questão da instaladora também. 

A gente escolheu a instaladora pra tentar reduzir o custo também com 

um valor mais baixo e aí depois a gente viu que poderia no final o prazo 

poderia dar um problema também. E aí teve que tomar uma decisão 

nova pra segurar o projeto. (risos) Eu achei legal... a gente no decorrer 

do jogo, a gente vai tendo complicação, aí depois a gente vai 

entendendo que é tipo, utilizando as alterações nas escolhas é o que a 

gente vai alterar o que aconteceu, mas resolver o que já 

aconteceu...[sinalização negativa] Eu achei tipo legal, bem legal” (E1). 

 

 Para os estudantes quatro, nove e seis a aplicação dos conteúdos é o que reflete a 

relação entre teoria e prática, note-se:  

“Eu acho que o que mais me chamou a atenção na verdade foi os dois 

gráficos que a gente plotou no final que é a curva S e o de dispersão. Os 

dois são muito interessantes porque você, se você tem algum projeto é 

muito bom você ter os dois pra você conseguir compreender esse 

processo... se seu valor agregado está certo, se o custo também está bom 

e se... com o dispersão você saber se o seu projeto está lento, se ele não 

está lento, se tá muito rápido, se está gastando muito. E aí você vai 

mudando as suas decisões pra estar tentando ajustar aquilo, sabe? E é 

completamente praticável, não é uma parada tipo, meio ilusório sabe?” 

(E4). 

 

“Eu gostei da sensação de entender o que está acontecendo, entendeu? 

De conseguir entender que: ‘ah! Stakeholders... eu sei o que é um 

stakeholder’. Eu sei que eles vão estar ali, entendeu? Eu acho que é... o 

caminho crítico... eu tinha uma noção, mas não tinha feito ainda, e daí 

eu: ‘caraca! Consegui diminuir 45 dias de um projeto’. No final, no 

final, no final vai dar 15 dias, mas mesmo assim, eu acho que 
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compreender esse... é uma coisa mais satisfatória pessoal, né? Mas eu 

acho que foi uma das coisas que eu mais... sim... compreendi o que eu 

estudei em sala de aula, na prática consegui ver isso, consegui... assim... 

alguns conceitos até que eu não tinha noção ou que eu tinha noção muito 

vaga, eu consegui ver que aquilo ali vai ser utilizado, entendeu? E acho 

que a compreensão pessoal minha assim, eu [Estudante9], estar sentada 

e entender... porque muitas vezes a gente tá lá e a gente fala: ‘uhum! 

Entendi! Ok! Ok!’. Mas não entendeu na verdade... então assim, a 

verdadeira concepção de tudo, eu acho que foi uma das coisas mais 

satisfatórias pra mim (E9). 

 

“então eu acredito que com o curso fez eu dar mais atenção as matérias 

que eu realmente estou aprendendo aqui na faculdade, porque eu achava 

que por exemplo, POA, eu não ia usar... e olha só: ‘eu, sendo de projetos 

achando que não ia usar POA?” Entendeu? Então o curso deu essa... 

falou: ‘aou! Psiu! Você vai usar! Presta atenção ao que você está 

aprendendo porque vai ser útil’” (E6). 

 

Frente aos modelos convencionais de ensino é possível perceber a potencialidade 

dos jogos de empresa, em especial na aplicação de conceitos, bem como, na integração 

de conteúdos assimilados anteriormente de forma isolada. Notadamente, a visualização 

das relações entre teoria e prática é fator crucial para que o estudante percorra o ciclo 

de Kolb (KOLB; KOLB, 2005; KOLB et al., 2014; KOLB, 2015).  

Nota-se que as falas dos estudantes apresentam certo nível de satisfação com o 

processo de aprendizagem. Corroborando com isso, percebe-se que a satisfação do 

estudante em completar o ciclo de aprendizado pela experiência também é observada 

por outros estudos (CAULFIELD et al., 2011; MOTTA; MELO; PAIXÃO, 2012; 

SAUAIA, 2013; FARIA et al., 2014; KOLB et al., 2014; KRIZ; AUCHTER, 2016; 

SANTOS-SOUZA; OLIVEIRA, 2019; OLIVEIRA; SILVA, 2019). 

 Em segundo lugar está o sexto fator - a aprendizagem individual e social, 

também destacado na análise AHP no parâmetro processamento. Esse fator foi apontado 

por 24 citações durante as entrevistas. Com destaque para o estudante quatro:  

“Ah.. eu notei que estavam todas muito parecidas [as estratégias das 

equipes] também... todos tentaram, ficaram fixos na mesma coisa ali de 

estar perto de 500 e 96 mil, a maioria não queria pegar o mais caro, 

queria sempre pegar o mediano, a maioria pegou o do meio. E... meio 

que parece que todo mundo aprendeu as mesmas coisas, sabe? Isso é 

bom! Porque parece que ninguém ficou muito não sabendo nada, ou 

alguém aprendeu muito de tudo, sabe? Estava todo mundo ali, 

compreendeu certinho o basicão de tudo” (E4). 

  

Importante destacar na fala do estudante a opinião sobre seu aprendizado em 

relação aos outros e que em linhas gerais todos puderam aprender as mesmas coisas, essa 

conseideração ocorreu na seção de debriefing. Importante salientar que a construção do 
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conhecimento pode ocorrer, até mesmo, não deliberadamente no debriefing indicando a 

aprendizagem social durante a vivência (CROOKALL, 2010; FARIA et al., 2014; KOLB 

et al., 2014). Já para o estudante seis, o seu processo de aprendizagem foi auxiliado por 

outros estudantes, note-se:   

“Com os demais membros da turma tinham três pessoas que eu não 

conhecia, mas elas foram muito atenciosas quando tiveram nossos 

momentos de café elas oferecerem, momentos de dúvidas que eu não 

sabia o que é que tinha pra entregar ao certo - o que que não era pra 

fazer porque eu cheguei meio perdido, eles foram atenciosos em me 

explicar isso e algumas etapas do projeto, então tive um bom 

relacionamento com todo o grupo”(E6). 

 

 Nesse caso, a aprendizagem social contribuiu para o atendimento de uma 

necessidade emergente. Nesse sentido, note-se a fala da estudante nove:  

“a gente estava até conversando sobre isso, o RH, que era o Paulo, a 

gente pensou até trocar: ‘pô! Vamos deixar o mais barato mesmo, 

porque RH né?’ Confesso que a gente talvez teve até um... tipo: ‘RH 

nada demais!’ Mas talvez se a gente tivesse mudado o RH, tivesse 

realmente dado importância -  a gente não deu importância, a gente deu 

importância na verdade à Simone, que era a coordenadora, a gente deu 

importância pra Simone, porque se a Simone for boa ela vai conseguir 

gerenciar, ela vai conseguir administrar, ela vai conseguir fazer tudo e, 

na verdade, não! – é uma equipe, né? Então se a gente tivesse pensado 

um pouquinho mais a questão de equipe do projeto em si, talvez a gente 

teria mudado” (E9). 

 
Nesse caso, uma conversa informal revelou um aspecto importante do processo 

de tomada de decisão: a equipe. Esse aprendizado facilitado, pelo ambiente, no caso 

desses três estudantes, reforça a capacidade que o ambiente tem para promover o 

aprendizado social e individual (CROOKALL, 2010; FARIA et al., 2014; KOLB et al., 

2015; SILVA, 2015; SANTOS-SOUZA; OLIVEIRA, 2019). 

Em terceiro lugar está o quinto fator: debriefing. Notadamente, o debriefing 

aparece nas entrevistas em 16 citações. Sua importância para o jogo de empresas é 

crucial, pois, caracteriza-se como um apoio reflexivo fundamental no auxílio ao 

estudante no processo de aquisição de conhecimento e/ou prática. O debriefing é tão 

importante  quanto o jogo de empresas em si, pois, tem a capacidade de transformar a 

experiência em aprendizagem (ABDEL-HAMID; SENGUPTA; SWETT, 1999; 

CROOKALL, 2010; LEEMKUIL; DE JONG, 2012; FARIA et al., 2014; KOLB et al., 

2014). Corroborando com essa ideia, alguns achados da pesquisa demonstram a 

importância do debriefing para o aprendizado, como segue:  

“Ajudou, porque assim é... tinham muitas ideias vagas sobre o que eu 

tinha aprendido, daí ali no debriefing eu tinha que tipo, escrever e olhar 
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pra elas, tipo: ‘hum, foi isso que eu aprendi!’. O debriefing é legal 

porque pega todas as ideias e joga no papel. Até quando você está com 

dúvida em alguma parte ali, quando uma outra pessoa fala: ‘(expressão 

de surpresa) puts... verdade, né!?’ É um brainstorming de aprendizado 

que acontece ali no debriefing, eu acho que é uma das partes mais 

importantes do processo” (E2). 

 

“[...] você percebe porquê as pessoas fizeram aquelas escolhas o que 

mais ou menos elas aprenderam, isso também é bom porque você 

também lembra, tipo é... lembra: ‘realmente eu aprendi esse negócio’. 

Por exemplo quando você está estudando sozinho você aprendeu e tal... 

mas quando você conversa com a pessoa você pensa: ‘puts! Eu 

realmente aprendi essa parada! Tô realmente conseguindo falar com 

essa pessoa e puxar várias... vários conhecimentos’, entende? Ou várias 

coisas que a pessoa fala você lembra: ‘péra aí: aprendi!’ Entende? Você 

também relembra o que você fez (E4).  

 

“É... outra coisa também foi essa questão de no final fazer as lições 

aprendidas, porque a gente teve um momento ali de reflexão, tanto das 

coisas que eram contadas só pro jogo, mas também pros problemas 

internos, e que a gente conseguiu levar algumas coisas dali relacionadas 

à comunicação pra dentro do projeto que a gente segue fora do jogo e 

fora da faculdade. Então essa foi a parte que eu mais gostei, essa 

aproximação sabe, essa etapa de você parar e ter que refletir sobre tudo 

o que você fez” (E6). 

 

“porque é como eu já falei aqui várias vezes, foi no debriefing que eu 

realmente vi o que era o jogo. Foi ali que eu falei: ‘caramba! Então é 

assim que era pra eu ter entendido desde o início! Né?’ Ah... eu entendi 

melhor como que, por exemplo, é... como ele funcionava (E7).  

 

Em linhas gerais o debriefing permitiu houvesse um ambiente em que a troca de 

conhecimentos e experiências pudesse ocorrer. Permitiu também que alguns estudantes, 

como é caso do estudante sete, pudessem compreender o real objetivo e o 

funcionamento do programa vivencial. Achados semelhantes também podem ser 

observados em outros estudos (ABDEL-HAMID; SENGUPTA; SWETT, 1999; 

CROOKALL, 2010; LEEMKUIL; DE JONG, 2012; FARIA et al., 2014; KOLB et al., 

2014). 

Adentrando à métrica “Resultados”, o fator de número 11 abarca os efeitos na 

aprendizagem em níveis cognitivo, social e/ou motivacional e apresenta o maior número 

de ocorrências nesse parâmetro (37). Três participantes tiveram suas falas destacadas, 

como segue: 

“O conceito, voltando, análise de caminho crítico, eu não sabia... então 

isso vai permitir... A questão de você pegar o projeto desmembrar, 

analisar a EAP do projeto, isso também é algo que eu também não tinha 

muito domínio, então no curso deu pra trabalhar isso, deu pra entender 

isso também. É... a questão de você também na hora de você contratar 

alguém, você alinhar para todos os pontos, analisar todos os pontos, que 
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de fato, se fugir do seu objetivo é algo que dá também pra levar pra 

qualquer lado da minha carreira, foi interessante” (E6). 

 

“É na verdade assim, alguns conceitos que eu até tinha previamente 

perdidos na mente, esquecidos, eles foram agregados e assim, ao meu 

ver foi talvez... [inaudível] um separador de águas, porque assim, a 

gente vê muito, muita teoria, muito tudo na faculdade, vê os cursos 

separados, as disciplinas separadas e eu pude juntar. Então assim, juntei 

POA com administração. Então eu consegui ver que aquelas matérias 

realmente são necessárias, vão se complementar futuramente quando eu 

for gerenciar algum projeto, ou alguma outra coisa, mas vão ser 

necessários” (E9). 

 

“Assim... eu só vejo vantagens... porque você está no meio de um jogo, 

num momento mais descontraído, que você vai aprendendo de um jeito 

que você vai realmente fazendo e você não pode dar... se você fizer o 

jogo você não vai dar ruim na vida real... você vai saber onde é que 

você errou, quais são as etapas que você precisa melhorar e como 

começar cada passo a passo. Eu acho que eu sou uma pessoa muito fã 

da aprendizagem criativa, que é uma aprendizagem mão na massa... e 

esse jogo é perfeito pra essa aprendizagem” (E2). 

 

O primeiro estudante (E6) expressa sua opinião no sentido de demonstrar 

aprendizagem em nível cognitivo, quando aborda o caminho crítico. O segundo 

estudante (E9) demonstra aprendizagem em nível motivacional, pois, visualiza, durante 

a aplicação, o quão necessário é o conteúdo abordado em sala. O terceiro estudante (E2) 

apresenta aprendizagem em nível social, ao destacar o ambiente descontraído produzido 

pela vivência.  

Cabe destacar que esses fatores são fundamentais para a qualidade de um jogo 

de empresas e que estudos apontam para o aumento da motivação e atingimento dos 

objetivos educacionais são potencializados pelo uso do método. O estímulo à 

aprendizagem social também é percebido (MARTIN, 2000; KRIZ; HENSE, 2006; 

STATION; JOHNSON; BORODZICZ, 2010; VON WANGENHEIM; SAVI; 

BORGATTO, 2013; FARIA et al., 2014; KOLB et al., 2014; SANTOS-SOUZA; 

OLIVEIRA, 2019).  

Em segundo lugar em número de ocorrências durante as entrevistas, o décimo 

segundo fator abarca as relações entre as áreas de conhecimento em gestão de projetos 

e processo de incubação. Esse assunto foi alvo das entrevistas por 36 vezes. Destacam-

se, na fala dos estudantes, aspectos relacionados ao triângulo das restrições e ao caminho 

crítico. Para o estudante E5 “o que chamou mais a atenção foi a questão do caminho 

crítico e de forma geral a planilha de apoio à tomada de decisão também eu achei bem 

interessante”. Em outro momento, o estudante seis apresenta uma resposta similar, note-
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se: “a questão de como organizar um projeto, como gestionar as etapas de um projeto, 

análise de caminho crítico também é um ponto que é aplicável pra mim na minha 

vivência”. Sobre o triângulo das restrições, destaca-se o seguinte excerto extraído da 

entrevista do estudante: 

“O que me chamou mais a atenção foi o tempo e o dinheiro que eu não 

tinha noção que tipo assim, ao invés de encurtar o tempo você pagava 

mais... alongar o tempo você é... ficaria mais barato... não tinha muita 

essa noção é... na hora de fazer o processo... esse quesito de dinheiro e 

tempo me fez... acordar mais”. 

 

 As entrevistas com os gerentes das incubadoras também revelaram uma aparente 

necessidade de a empresa incubada atentar-se para o triângulo das restrições (vide seção 

4.4). A literatura que trata das relações entre gestão de projetos e gestão de empresas 

incubadas também tangencia o tema (SILVA, et al. 2012; NEVES et al., 2014; CRUZ, 

2017; SOUZA, 2017; GUILLEN; VERAS, 2018).  

Em gestão de projetos aparenta ser axiomática a necessidade de atentar-se para o 

triângulo das restrições e para o caminho crítico, pois, esses conceitos permitem 

monitorar e, consequentemente, melhorar o desempenho do projeto ao longo de sua 

execução (KERZNER, 2006; REICH; WEE, 2006; HORNSTEIN, 2015; CARVALHO, 

RABECHINI JR., 2017; PMI, 2017). Ainda assim, a utilização específica do caminho 

crítico para melhorar o desempenho do processo de incubação não foi encontrada na 

literatura. 

Em terceiro lugar com 35 ocorrências está o nono fator que compreende os 

efeitos e/ou resultados organizacionais. Nesse contexto, têm-se as considerações dos 

seguintes estudantes: 

“Então... no início a gente foi só colocando... não tinha estratégia não 

(risos), não se o pessoal tinha, mas a gente foi só escolhendo quem a 

gente achava interessante, depois que a gente teve que começar um 

pouco... teve que formular uma estratégia porque as coisas não estavam 

acontecendo como a gente estava planejando, entendeu? Também a 

gente teve alguns erros relacionados à mensuração de pesos pras coisas, 

grau de importância e tal. Então a gente teve que realmente arrumar 

uma estratégia a partir daí. A gente só queria colocar os valores lá e ... 

a gente estava preenchendo relatório, e depois disso ter uma visão 

diferente do que estava acontecendo” (E10). 

 

“Nossa estratégia inicial era o menor tempo e o menor gasto possível. 

A gente percebeu que quando a gente tentava ganhar muito no tempo, 

o nosso capital tinha de ser maior. Então a nossa estratégia não foi muito 

bem elaborada inicialmente, depois a gente teve que correr atrás do 

tempo e isso nos causou um acréscimo no nosso custo” (E8). 
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Note-se que a opinião sobre o jogo de empresas ocorre apenas quando o 

estudante 10 entende que os resultados organizacionais não estão a contento. Além 

disso, os efeitos dos resultados organizacionais, especialmente os efeitos negativos, têm 

a potencialidade de reiniciar o Ciclo de Kolb (2015), em um processo recursivo, como 

demonstrado pelos dois excertos.  

Nesse processo, o estudante tem a possibilidade de testar teorias e verificar 

proposições que podem resolver um problema de gestão dentro do ambiente simulado, 

ao passo que observa consequentes resultados organizacionais a partir das suas 

estratégias (MARTIN, 2000b; SACKS; ESQUENAZI; GOLDIN, 2007; SAUAIA, 

2013; OLIVEIRA; SILVA, 2019). 

Nota-se que dentro do parâmetro “resultado” os fatores F-11 (efeitos na 

aprendizagem), F-12 (relações entre gestão de projetos e o processo de incubação) e F-

9 (efeitos/resultados organizacionais) apresentam maior evidenciação em número de 

ocorrências com frequências muito próximas. Percebe-se que isso pode estar atrelado 

ao fato de que a vivência tem a potencialidade de entregar um ambiente em que as 

relações entre gestão de projetos e de empresas incubadas podem ser evidenciadas, ao 

passo que o participante observa os efeitos e/ou resultados organizacionais a partir do 

processo de tomada de decisão e, por conseguinte, os efeitos em sua aprendizagem.  

Em quarto lugar, com 14 ocorrências, temos o fator 8: aceitação do método. Para 

esse fator, destacam-se as falas de três participantes:  

“eu achei legal a dinâmica de você não ficar é... só na teoria e de você 

por tudo aquilo que está sendo passado na prática. Você tem a aplicação 

e é uma forma de você conseguir entender melhor o que está 

acontecendo. Isso eu gostei bastante e... e a questão de pontos 

negativos... o fato de eu não ter ganhando (risos)... não teve nada que 

eu não gostei. Acho que o curso em si, foi completo, foi satisfatório, 

porque eu não imaginava... superou minhas expectativas” (E5). 

 

“Foi algo bastante prático, deu pra aprender bastante com isso, isso é 

legal, essa maneira de conhecimento prático é uma coisa que eu gosto, 

prefiro fazer do que tá só lendo ou estudando, e... superou as minhas 

expectativas até, porque, tanto pro lado positivo tanto pro lado ruim, 

não sei se vai fazer sentido: é porque, é...  a gente tinha convicção de 

que tinha ido muito bem aí no final da rodada a gente viu: ‘uou, não! 

Caraca! Muito mal’. E pô, na vivência prática do projeto isso pode 

acontecer... tanto que você vê grandes organizações falindo, como 

pequenas organizações se tornando gigantescas. Então, viver isso, neste 

momento, nesta etapa... sem quebrar nenhuma empresa e nem nosso 

pescoço...” (E6).  

 

“Então, acho que a vantagem... falando por mim... é... os conceitos 

aplicados, os conceitos utilizados... não vou falar que tem 100% de 
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aproveitamento, 100% de adesão, mas ... muito maior. A visualização 

pra que serve, pra que não serve – a prática ali do jogo aumentou mais. 

E bem ou mal também, gerou mais interesse!” (E9).  

 

Para Kriz e Hense (2006), a aceitação do método é fundamental para que o 

processo de aprendizagem ocorra. Evidentemente, quando o estudante não aceita o 

método ou não se adapta ao modelo, dificuldades no aprendizado podem emergir. Os 

excertos indicando a superação de expectativas, aumento de interesse e a preferência 

pela prática evidenciam que o método foi aceito por esses estudantes.  

Em quinto lugar, o fator suporte ao participante, em destaque pela análise AHP, 

figura-se no rol de análise com 10 ocorrências. Nesse quesito, o maior destaque 

apresentado nas falas se dá ao material instrucional e à planilha de apoio à tomada de 

decisão (Apêndice I), como demonstrado na resposta do estudante quatro:  

“Eu identifiquei mais pela meta, era mais uma comparação de: ‘ah! Meu 

planejamento é esse, deu ruim! então eu errei alguma coisa’. Eu 

percebia também na planilha de apoio a tomada de decisão e quando 

você voltava o resultado, o relatório gerencial, que era o dia e o gasto. 

Daí eu analisava em relação a isso, mas era tudo baseado na planilha de 

apoio à tomada de decisão” (E4). 

 

Note-se que a planilha de apoio à tomada de decisão (Apêndice I) foi assunto na 

mesma entrevista em que o estudante salienta: “A tabela era muito boa na verdade. Ela 

ajudava muito”. Quando perguntado sobre como seria o jogo de empresas sem a tabela, 

o estudante responde: “Pô!... não dava! Simplesmente não ia rodar nunca, não ia rolar 

nunca” (E4). A necessidade de suporte, para que o estudante possa tomar decisões, 

permite que o processo de aprendizagem ocorra da melhor maneira. As ferramentas de 

apoio também são fundamentais para a prática gerencial como pode ser visualizado nas 

falas do estudante E4 (KRIZ; HENSE, 2006; CROOKALL, 2010). 
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4.5.2 Análise dos Pontos Fracos da Vivência  

 

Diante dos achados descritos, há também que se considerar os pontos fracos 

evidenciados pelos estudantes durante as entrevistas. Para melhor visualização, a Figura 

20 elenca algumas fragilidades do programa percebidas pelos entrevistados.  

 

Figura 20 – Pontos Fracos do Programa a Partir das Opiniões dos Participantes 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa, 2019. 

 

Com maior número de ocorrências está o funcionamento do simulador. 

Recorrentemente os participantes não concordaram ou não compreenderam a lógica de 

funcionamento do simulador, como evidenciado pela consideração do estudante sete: “é... 

porque de início a gente não entendeu muito bem qual era a do simulador. Né... então... 

eu confesso que a gente entendeu a ideia do simulador foi ontem [durante o debriefing], 

né?”. Embora seja papel do debriefing seja lançar luz sobre a aprendizagem 

(CROOKALL, 2010), a fala do estudante indica uma lacuna que poderia ser preenchida 

durante a primeira aula do programa. Algo parecido ocorreu com o estudante nove:  

 

“quando você joga de maneira geral, principalmente agora, você é 

muito acostumada a: ‘errou? Volta!; errou? Volta!; errou? Volta!’, aqui 

não tem essa... e aí você fica meio acostumado com isso e sente falta, 

sabe? Eu senti falta de tipo: ‘puts! Queria voltar (risos)’, entendeu? 

Queria mudar a ideia, mas não podia voltar de forma alguma... [...] 
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porque você usa, joga, faz suas decisões, o jogo te devolve algo e aí... 

mas e aí? Por que que realmente aconteceu isso aqui? sabe? Isso me 

soou meio esquisito. Eu senti falta da explicação do resultado da minha 

decisão... fazendo ainda a mesma analogia de fazer uma questão de 

prova, por exemplo, quando você faz uma vista de prova com o teu 

professor ele vai te explicar: ‘tá errado porque esse aqui é o gabarito!’ 

Aí você: ‘- puts! É verdade, estou errado! Devia ter feito isso aqui’. Não 

teve isso, aí ficou um pouco... caraca!” (E4).  
 

Cabe destacar que o jogo de empresas não substitui a autonomia do estudante, 

pelo contrário, exige que ele busque por respostas para problemas organizacionais. 

Evidentemente não há gabaritos para problemas que emergem no ambiente corporativo, 

seja ele de incubação ou não (SAUAIA, 2013; OLIVEIRA; SILVA, 2019). Nesse sentido, 

em consonância com a Teoria da Aprendizagem Vivencial, o estudante precisa buscar 

meios teóricos para compreender o motivo de determinados efeitos organizacionais 

oriundos do processo de tomada de decisão para efetiva aprendizagem pela ação (KOLB; 

KOLB, 2005; KOLB et al., 2014; KOLB, 2015). 

 Delimitar o gabarito de atuação de uma empresa simulada seria a antítese do 

processo de tomada de decisão sob risco e incerteza, uma vez que um jogo de empresas 

necessita de grau adequado de similitude com o mundo real. Outros estudantes também 

apresentam alguma insatisfação pelo fato de não poderem retomar as decisões 

equivocadas tomadas outrora, no entanto, a simulação está associada a um determinado 

curso de tempo, nesse caso, 500 dias. A manipulação dessa variável também diminuiria 

a similitude do jogo de empresas com o mundo real, comprometendo a qualidade da 

vivência e, por conseguinte, a aprendizagem (KRIZ; HENSE, 2006; STATION; 

JOHNSON; BORODZICZ, 2010).  

 Evidentemente que, em um jogo sério (jogo de empresas que apresente similitude 

necessária com o mundo real a ponto de permitir o aprendizado ou o teste de cenários ou 

teorias), normalmente o processamento dos dados oriundos da tomada de decisão ocorre 

em um simulador computadorizado (caixa preta) ao qual apenas o mediador tem acesso, 

por questões operacionais (KRIZ; HENSE, 2006; CROOKALL, 2010). As afirmações 

com respeito aos resultados também podem estar atreladas ao ambiente competitivo que 

o jogo de empresas traz naturalmente consigo (STATION; JOHNSON; BORODZICZ, 

2010). Assim, essas talvez sejam limitações naturais do processo. 

Dentre os pontos fracos figura-se também o material didático com 11 ocorrências, 

dentre elas destaca-se o ponto de vista do estudante quatro: 
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" eu achei o manual bem grande, mas eu achei de tamanho suficiente 

porque é muito conceito, também... então ele tinha que ser daquele 

tamanho mesmo, ou maior. Eu acho interessante se você trouxesse ... 

alguma... porque por exemplo, eu acabei não tendo esse tempo em casa 

mas se eu tivesse... se eu acabasse tendo um tempo eu ia pesquisar e a 

minha única fonte a princípio ia ser o manual e pegar os pontos chave 

do manual e pesquisar na internet. Ia ser interessante ter algum...você 

já ter tipo... alguns links ou alguma coisa dos pontos essenciais. 

Entrevistador: -Tipo um ‘saiba mais’? – Exato! Daí você diz lá, 

caminho crítico, esse site aqui é bom se você quiser pesquisar, quiser 

aprofundar, esse aqui é um bom site, ele tem um passo legal vai ser bom 

você aprender, entende? Isso para alguns tópicos mais gerais que você 

acaba usando" (E4). 

 

O tamanho do manual pode realmente representar um ponto fraco da vivência, 

uma vez que o curso tem apenas quatro aulas com seu uso intensivo. No entanto, ele foi 

construído com base no modelo ADDIE, que preconiza a linearidade e a linguagem direta 

e objetiva (OLIVEIRA; CSIK; MARQUES, 2015). Ainda assim, outros apontamentos 

dos estudantes indicam a necessidade de explicação mais extensiva de algumas 

nomenclaturas, indicação de leituras adjacentes, apresentação de mais exemplos 

envolvendo o preenchimento dos relatórios de tomada de decisão e planilha de apoio à 

tomada de decisão. Além disso, apontamentos de melhoria tangenciam a revisão de estilo 

para melhor compreensão, uma vez que foram apresentadas ideias truncadas. Em um 

processo de melhoria contínua, essas observações são muito valiosas e permitem uma 

melhora na qualidade do programa. 

Não obstante, três ocorrências na entrevista indicam a não leitura do material por 

parte dos participantes. O teste piloto, na seção de debriefing, também apontou a 

necessidade de leitura do manual por parte do participante, fato que também foi verificado 

na vivência com a incubadora. Esse fator pode ter influenciado a opinião dos 

participantes.  

Em terceiro lugar, com 10 ocorrências está o cronograma indicado como um ponto 

de fragilidade. Isso é evidenciado nas considerações da estudante sete ao declarar:  

“confesso que... principalmente na questão do prazo eu falei assim: 

‘caramba a gente vai ter que entregar quinta e eu estou tendo outros 

trabalhos da faculdade pra entregar, e como é que vai ser?’[...] porém a 

questão do cronograma eu confesso que achei um pouco apertado é... 

eu não sei se porque agora a gente tá em final de período e final de 

período é muito trabalho, muita prova, muita coisa pra fazer... ah... 

talvez isso tenha sido um fator muito significante pra eu me prejudicar 

no cronograma que foi estabelecido no curso, no jogo. É... eu confesso 

então que não me agradou muito foi o cronograma” (E7).  
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Em razão do cronograma da incubadora e da pesquisa, o cronograma talvez tenha 

sido a principal fragilidade da aplicação. Fragilidade essa já apontada no teste piloto, onde 

o tempo entre uma aula e outra foi de apenas dois dias. Embora o intervalo para a 

aplicação na incubadora tenha sido de sete dias entre cada rodada, ainda assim, o 

cronograma foi apontando como fragilidade importante. A opinião dos estudantes talvez 

esteja em consonância com os estudos de Kriz e Hense (2006) ao afirmarem que para que 

a vivência apresente índices de qualidade aceitáveis, seja necessário tempo suficiente para 

a vivência. 

Não distante do cronograma está a sequência didática do programa, com nove 

ocorrências. A maior parte dos apontamentos dos estudantes está associada à primeira 

aula, no sentido de conter muita informação disposta em um curto período de tempo. De 

fato, a primeira aula contempla todas as regras do jogo, mais a primeira rodada. Nesse 

sentido, o modelo de avaliação de Kriz e Hense (2006) preconiza que a sequência didática 

precisa ser lógica e adequada aos objetivos do jogo de empresas. Nesse sentido, talvez a 

divisão da primeira aula em duas aulas possa facilitar a compreensão pelos participantes. 

Não obstante, como parece haver indícios de que o cronograma não foi adequado, 

evidentemente a sequência didática também pode ter sofrido perda na qualidade.  

Nesse quesito, outro ponto importante é o apontamento do estudante nove, note-

se:  

“porque assim, foi um jogo muito novo... era totalmente tudo novo... 

então, calma aí, como que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que ter 

apostila, ler a apostila, jogar ao mesmo tempo, tomar decisão, jogar os 

dados no Excel, no formulário, tem que mandar pra você, pra você 

[mediador] me responder? Como assim gente? Tem alguma coisa 

errada, entendeu? Tem alguma coisa faltando” (E9). 

 

Levando em conta o cronograma e a sequência lógica o apontamento do estudante 

indica que existem muitas atividades em paralelo, algo natural no mundo empresarial, 

inclusive. Não obstante, um passo a passo para cada rodada, disposto em um fluxograma 

talvez pudesse ajudar os participantes. Evidentemente, isso aumentaria o tamanho do 

manual, quesito já criticado anteriormente. Outra sugestão levantada pelo estudante 10, é 

a possibilidade de uma rodada de teste, para que o participante possa se habituar à 

vivência  

Sete citações apresentam apontamentos sobre as dificuldades da aplicação da 

vivência no mundo real, no sentido de que o participante não consegue realizar conexões 

da experiência com o ambiente corporativo e que o jogo de empresas não representa 
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totalmente a realidade. Nesse sentido, há que se considerar a necessidade de equilibrar 

complexidade e realismo de modo a favorecer a aprendizagem. Isso ocorre porque um 

jogo de empresas quando muito próximo do mundo real e com um grande número de 

variáveis pode dificultar o aprendizado, ao passo que, um jogo extremamente elementar 

também não apresenta contribuições ao aprendizado (STATION; JOHNSON; 

BORODZICZ, 2010). Ainda assim, é importante salientar que essas declarações foram 

realizadas por dois estudantes, que durante a entrevista, em falas anteriores e/ou 

posteriores, apontam algum nível de extrapolação teórica à realidade. Isso pode indicar 

que os entrevistados possam não ter entendido completamente a finalidade do jogo de 

empresas ou o conteúdo da pergunta do roteiro. 

Apontamentos relacionados a relacionamento interpessoal e comunicação somam 

seis excertos cada. Nesse quesito, os estudantes apontam para dificuldades encontradas 

no processo de tomada de decisão dentro da equipe que refletiram no relacionamento ou 

na comunicação. No entanto, problemas desse tipo são naturais à aprendizagem social e 

podem escapar do controle do programa (SANTOS-SOUZA; OLIVEIRA; 2019).  

Quanto as fragilidades do programa associadas à atuação do mediador as 

entrevistas apontam para cinco citações originadas de três participantes. O estudante 1 

informa que “em alguns momentos ficava todo mundo te [mediador] chamando e tals e o 

tempo é o que pega nisso...”. De fato, no surgimento das dúvidas em concorrência, atender 

a todos os estudantes é um desafio natural do exercício da docência.  

Para a estudante nove, houve um problema na atuação do mediador, como segue: 

“Ah... teve um desentendimentozinho ali em questão de podia ou não podia... e tinha até 

aquelas regras talvez, que também foi erro nosso – a gente leu mas não deu tanta atenção”. 

Nesse caso, a estudante se refere a uma dúvida na hora da compressão da atividade, em 

que o mediador passa uma informação equivocada. O erro foi contornado e permitiu a 

percepção de que a atuação do mediador pode prejudicar a qualidade da vivência e, por 

conseguinte, o processo de aprendizagem (STATION; JOHNSON; BORODZICZ, 2010; 

KOLB et al., 2014). Ainda com respeito a atuação do mediador, destacam-se as falas do 

estudante quatro: 

“E em relação a alguns conceitos eu não conseguir aprender durante... 

no momento que eu deveria aprender... que seria aqui, entende? Mas... 

eles ficaram nebulosos, ficaram bem nebulosos, a maioria na verdade e 

aí eu não gostei muito disso... aí no final eu consegui aplicar sabe?... 

mas eu apliquei muito... não era numa certeza, entende? Não tinha uma 

certeza por trás, entende? Pensava: ‘deve ser isso aqui, tudo indica que 
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deve ser isso aqui...’, mas não tinha. Tipo: ‘é! O conceito me diz que é 

pra tentar fazer isso’, entendeu?” (E4). 

 
“Sim, com certeza sim... porque na verdade eu não compreendi por 

completo todos os conceitos, eu entendi quais você queria passar mais 

eu não consegui aprender todos com exatidão. Mas é muito bom porque 

eu tenho pra onde partir pra pesquisar sabe?” (E4). 

 

Durante a entrevista o estudante não soube explicar os conceitos que ficaram 

nebulosos, talvez uma entrevista em profundidade ajude a identificar quais as lacunas 

possam ser preenchidas nesse sentido. Ainda assim, o estilo e/ou preferência de 

aprendizagem do estudante podem não ser compatíveis com a vivência e/ou com a 

atuação do mediador (KOLB et al., 2014; KOLB, 2015). 

Empatados com quatro ocorrências cada estão a relação entre gestão de projetos e 

o processo de incubação, material de apoio e a cultura da aprendizagem convencional. A 

não evidenciação das relações entre gestão de projetos e o processo de incubação foi 

relatada por quatro estudantes, ao serem perguntados sobre as relações entre gerenciar um 

projeto e gerenciar uma empresa incubada, como no caso da estudante 7: “Então eu 

confesso que não [não vejo relação]... porque como eu não consegui ver claramente”. 

Outros dois estudantes também apresentam seus pontos de vista: como segue:  

“Eu acho que sim... não se tanto implícito... se tem muito a ver... o 

projeto em si talvez seja mais fácil... porque a empresa incubada 

normalmente ela talvez tenha desenvolvendo o protótipo e tal, 

precisando de mais expertise de pessoas... porque não depende tanto 

dela, mas de... enfim... só de gerar o projeto delas sem... a empresa 

incubada tem que pensar mais em outras coisas, procurar mais pessoas 

que da área diferentes delas, entende? Não sei se tem tanto a ver” (E1). 

 

“Eu acho que é bem diferente. A gente, por exemplo, o E4 ele fez um 

plano de negócios, eu fiz plano de negócios em algumas matérias da 

faculdade e tal. Só que as coisas que a gente coloca no plano de 

negócios são todas mensuradas, sabe? então acontecem muitos 

imprevistos, coisas que a gente realmente não sabe, porque não tem 

como a gente prever as coisas, sabe? você pode as vezes tentar prever 

alguma coisa mas a gente não sabe ao certo o que vai acontecer. O 

processo é bem parecido na parte teórica sabe?” (E10)  

 

Os estudantes um e dez enxergam algum tipo de relação entre o processo de 

incubação e o gerenciamento de projetos, mas com uma nuance de dúvida. No entanto, 

em outros momentos das entrevistas os mesmos estudantes apontam relações consistentes 

entre o processo de incubação e o de gerenciamento de projetos. Tais dissonâncias podem 

estar atreladas à melhor elucidação do contexto no decorrer da entrevista ou pelo 

entendimento incorreto da questão. Além disso, a estudante 7 chegou atrasada no primeiro 
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dia da aula quando o enredo e o contexto do jogo de empresas foram apresentados, talvez 

isso possa ter influenciado sua resposta.  

Quanto ao material de apoio, quatro citações se referem principalmente a 

utilização da planilha de apoio a tomada de decisão, com especial atenção para a 

necessidade de integração com o manual. Talvez o fluxograma das atividades, sugeridos 

pela análise da sequência didática seja uma solução possível para esse problema. 

A cultura da aprendizagem convencional e a resistência à mudança foram 

registradas em outras quatro ocorrências. Destaca-se a fala da estudante nove: “Só que a 

gente não está acostumado com jogos nessa estrutura, bem ou mal, é uma coisa que a 

gente não tem”. 

Para o estudante 10 acontece algo similar, note-se:  

“a apostila em si ela fala um pouco sobre o jogo, assim sabe... só que 

gente está acostumado às coisas de outra forma, entendeu? então esse 

meio que é um lance de mindset da gente, você fazer uma coisa 

relacionada a um jogo e tal... só que muitas vezes a gente não está 

acostumado a essa mudança de mindset, então fica um pouco mais 

difícil pra gente, daí fica um pouco mais difícil pra gente, entendeu?”.  

 

As observações dos estudantes são pertinentes, pois, até mesmo para alguns 

docentes jogos de empresas enfrentam alguma resistência (OLIVEIRA, SILVA, 2009). 

Talvez a quebra dessa cultura possa ser vencida por uma apresentação mais detalhada dos 

benefícios de um jogo de empresas no início do programa. 

Com menor ocorrência aparecem a aprendizagem social dificultada e a 

compreensão do funcionamento do jogo, com duas ocorrências cada. Quanto a 

aprendizagem social dificultada destaca-se a fala do estudante 6: 

“E a gente não teve assim, muita... não sei se foi um defeito nosso, a 

gente não teve muita interface com eles pra tentar entender como eles 

estavam fazendo, pra pedir ajuda em algumas situações. A gente 

preferiu também, dentro da equipe, fazer só por nós, sabe? A gente 

acabou talvez incorporando muito pra questão do lado da 

competitividade a gente acabou cegando a gente com relação a isso, 

essa troca de conhecimento que poderia favorecer a gente, poderia 

melhor o nosso resultado – nós ficamos em último no ranking final, 

então assim, foi algo que a gente preferiu não fazer então foi prejudicial 

pra gente...” (E6). 

 

Por tratar-se de um jogo funcional, PMS-SIM, não permite uma interação muito 

ampla entre as equipes, o que também é uma limitação natural do método. No entanto, 

uma boa seção de debriefing pode auxiliar nesse processo (STATION; JOHNSON; 
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BORODZICZ, 2010; SANTOS-SOUZA; OLIVEIRA, 2019). Os aspectos de 

competitividade naturais em um jogo também são limitações ou potencialidades naturais.  

A compreensão tardia do funcionamento do jogo, durante o debriefing, foi o 

apontamento de dois estudantes. Isso pode indicar a necessidade de melhoria no material 

e na execução da aula de apresentação do programa.  

Por fim, cabe destacar que houve 283 pontos positivos nas citações dos 

entrevistados. Os aspectos de fragilidade e melhoria somam 88 citações, sendo que alguns 

pontos estão diretamente associados a fatores positivos. Isso pode ser observado, por 

exemplo, na fala do estudante 10: “eu acho que o material foi muito bem preparado eu 

achei, [...] eu achei muito bacana, você faz um livro, gigantesco e tal então ... ficou 

gigantesco aquilo, e ficou muito bom...”. Nesse sentido, embora o material didático tenha 

atingido certo nível aceitável de qualidade o fato de ter ficado “gigantesco”, como salienta 

o estudante, indica um ponto de melhoria, pois materiais muito extensos e/ou prolixos 

não ajudam no atingimento dos objetivos educacionais (OLIVEIRA; CSIK; MARQUES, 

2015). 

 

4.6 Vantagens e Desvantagens da Aplicação do Programa 

 

Diante das análises apresentadas na seção anterior, considera-se, nesta seção, as 

vantagens e desvantagens da aplicação de um Programa de Aprendizagem Vivencial em 

Gestão de Projetos para Incubadoras de Empresas. Para tanto, retoma-se as suposições e 

seus fatores e subfatores de análise apresentados no Quadro 7. Além disso, um resumo 

das suposições e fatores de análise é apresentado no Quadro 8. Para melhor visualização 

dessas relações a Figura 21 apresenta a associação entre as suposições do estudo e os 

fatores de análise. 

Como pode ser observado na Figura 21, cada suposição do estudo está associada 

a algum fator de análise. Toma-se de exemplo o fator 12 que representa as áreas de 

conhecimento em gestão de projetos e o processo de gerenciamento da empresa incubada. 

Esse fator foi associado 67 vezes à Suposição 1: o programa apresenta contribuições para 

o ambiente em análise envolvendo transposição da teoria à prática; tomada de decisão 

sob risco e incerteza em ambiente controlado; percepção das relações de causa e efeito; 

vivência em gestão de projetos que ultrapasse os limites do planejamento. Nesse sentido, 

as opiniões dos participantes em algum momento denotaram algumas das particularidades 

da Suposição 1 ao associar o processo de gerenciar um projeto ao processo de gerenciar 
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uma empresa incubada, como por exemplo, tomar decisões sob risco e incerteza nesse 

ambiente específico.  

 

Quadro 8 - Resumo das Suposições do Estudo e Fatores de Análise 

Suposições do Estudo  

Suposição 

1 

O programa apresenta as seguintes contribuições para o ambiente em análise:  

Transposição da teoria à prática; 

Tomada de decisão sob risco e incerteza em ambiente controlado; 

Percepção das relações de causa e efeito; 

Vivência em gestão de projetos que ultrapasse os limites do planejamento. 

Suposição 

2  

Os fatores que estão atrelados à aprendizagem estão associados com: 

Qualidade do material instrucional; 

Qualidade da simulação; 

Atuação do mediador ; 

Aprendizagem social e envolvimento durante o jogo de empresas ; 

Produção, interpretação e discussão dos relatórios gerencias resultantes da 

vivência; 

Debriefing que apresente aprendizagem significativa. 

Suposição 

3  

O programa em estudo apresenta aplicabilidade adequada em relação ao 

ambiente de incubação. 

Suposição 

4  

O programa evidencia as relações entre gestão de projetos e a gestão de empresas 

incubadas. 

Suposição 

5 

A avaliação do programa apresenta qualidade satisfatória em termos de 

adequabilidade (conceito, designe aplicação) segundo o modelo lógico de Kriz 

e Hense (2006). 

Fatores de Análise 

F-1 Contexto.  

F-2 Qualidade do conteúdo do programa 

F-3 Qualidade do jogo de empresas e do simulador 

F-4 Atuação do mediador 

F-5 Debriefing.  

F-6 Aprendizagem individual e social.  

F-7 Relação teoria e prática. 

F-8 Aceitação do método.  

F-9  Efeitos e/ou resultados organizacionais. 

F-10 Suporte ao participante.  

F-11 Efeitos na aprendizagem (Cognitivo, social e/ou motivacional).  

F-12 Áreas de conhecimento em GP e o gerenciamento da empresa incubada. 

Fonte: elaborado pelo autor com base no referencial (KEYS; WOLFE, 1990; ROCHA; 

FERREIRA, 2005; KRIZ; HENSE, 2006; RIBEIRO, 2006; RIBEIRO JUNIOR; SILVA, 2006; 

NEVES; SILVA; TURRIONI, 2009; CROOKALL, 2010, SILVA, 2012; KOLB et al., 2014; 

NEVES et al., 2014;  NEVES; SILVA, 2016; CRUZ, 2017; SOUZA, 2017; LAW, 2019). 
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Figura 21-– Associação Entre as Suposições do Estudo e os Fatores de Análise 

Segundo o Modelo Lógico de Kriz e Hense (2006) 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Kriz e Hense, 2006 e dados da pesquisa. 
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Ainda relacionando-se ao fator 12, tem-se, em segundo lugar em número de 

citações, a Suposição 3 que versa: o programa em estudo apresenta aplicabilidade 

adequada em relação ao ambiente de incubação. Em complementar à Suposição 1, 

descrita anteriormente, pode-se notar que em algum momento, pelas opiniões dos 

participantes, que houve em algum momento a aplicabilidade dos conceitos apresentados 

no programa a um ambiente de incubação.  

Empatadas em terceiro lugar estão as suposições 4 e 5, com 36 citações cada. A 

Suposição 4, pressupõe que o programa evidencia as relações entre gestão de projetos e 

a gestão de empresas incubadas e a Suposição diz que a avaliação do programa apresenta 

qualidade satisfatória em termos de adequabilidade (conceito, designe aplicação) segundo 

o modelo lógico de Kriz e Hense (2006). Desse modo, pode-se observar que os 

participantes em algum momento opinaram favoravelmente quanto a evidenciação das 

relações entre gestão de projetos e o processo de incubação, bem como, a adequação ao 

uso do programa vivencial no contexto de incubadoras. 

Em último lugar está a Suposição 2 que tangencia os fatores que estão atrelados à 

aprendizagem e suas associações com: qualidade do material instrucional; qualidade da 

simulação; atuação do mediador ; aprendizagem social e envolvimento durante o jogo de 

empresas ; produção, interpretação e discussão dos relatórios gerencias resultantes da 

vivência e debriefing que apresente aprendizagem significativa. A última posição talvez 

se deva ao caráter eminentemente prático do fator 12. No entanto, a opinião dos 

participantes permitiu denotar que durante o processo de aprendizagem as relações entre 

gestão de projetos e de empresas incubadas foram evidenciadas de algum modo. Os outros 

fatores descritos na Figura 21, podem ser observados de maneira similar. 

Passando para as discussões das  suposições do estudo, como pode ser observado 

na Figura 22 e no Quadro 8, a Suposição 1 salienta que o programa apresenta 

contribuições para o ambiente de incubação em análise, nos seguintes aspectos:  

transposição da teoria à prática; tomada de decisão sob risco e incerteza em ambiente 

controlado, visualização das relações de causa e efeito e a vivência em gestão de projetos 

que ultrapasse os limites do planejamento. 

Cabe destacar que a transposição da teoria à prática foi abordada na seção 4.5.1, 

em seu sétimo fator de análise do modelo de Kriz e Hense (2006). A análise permitiu 

depreender a importância da transposição da teoria à prática aos estudantes, o que é 

elemento fundamental para o aprendizado pela experiência segundo a Teoria da 

Aprendizagem Vivencial (KOLB; KOLB, 2005; MOTTA; MELO; PAIXÃO, 2012; 
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SAUAIA, 2013; KOLB et al., 2014; KOLB, 2015; KRIZ; AUCHTER, 2016; OLIVEIRA; 

SILVA, 2019). Esse elemento representa aproximadamente 27% do total de ocorrências 

associadas à Suposição 1. 

 

Figura 22 – Fatores Associados à Suposição 1 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa, 2019. 

 

Outro aspecto da Suposição 1 é tomada de decisão sob risco e incerteza em 

ambiente controlado. Nesse sentido destacam-se as declarações de três estudantes, como 

segue:  

“No que diz respeito ao processo de tomada de decisão sob risco e 

incerteza acho que foi o fato de... a tomada de decisão, sabe? ver que 

qualquer coisinha que a gente tipo, possa escolher que não seja certo 

vai acarretar um problema enorme mais pra frente. Acho que isso aí é 

uma coisa que eu não tinha tanta noção assim, que só um detalhezinho 

que a gente escolher pode mudar tanto o projeto” (E3). 

 
“Eu achei muito maneiro de início... até o fim na verdade! Do fato de 

você ter um simulador pra tentar simular o mercado, sabe? eu acho isso 

interessante. Porque isso tem um leve ar de mistério, você fica meio: ‘o 

que será que realmente vai acontecer nisso?’ Entende? E não é... eu não 

sei como acontece por trás, mas eu também não sei se é um negócio 

bobo... eu acho isso interessante porque quando é simplesmente, por 

exemplo, nota... fez a questão é de um a dez, ou zero a um por exemplo. 

No game não é assim! Sabe? não é simplesmente: ‘ah... vou corrigir 

aqui! Não... essa decisão aqui poderia ser melhor...’ Eu não sei na 

verdade, como é! Isso é legal, eu gosto disso! É interessante!” (E4). 

 

“É um conceito muito básico de projetos que eu confesso que é um 

pouco contraditório trabalhar nessa área e não ter esse conhecimento 
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básico. É que pra você gerir um projeto você basicamente se resume a 

você tomar a decisão. E eu via você [mediador] falando isso o tempo 

todo e: nossa! Caramba! Faz total sentido! E isso tem que ser cravado 

[aponta pra cabeça] aqui sabe, o tempo todo você tem que tomar decisão 

e isso... você... impacta outras pessoas, impacta o crescimento ou o 

declínio da empresa e etc.” (E7). 

 

A tomada de decisão sob risco e incerteza é uma característica importante dos 

jogos de empresas. Nesse sentido, o ambiente controlado permite que os efeitos 

organizacionais, que poderiam ser catastróficos no mundo real, sejam utilizados para o 

aprendizado (KEYS; WOLFE, 1990; KRIZ; HENSE, 2006; OLIVEIRA; SAUAIA, 2011; 

SAUAIA 2013). 

Nesse aspecto os estudantes percebem o quanto a vivência se aproxima da 

realidade da empresa incubada simulada. Além disso, o aspecto da tomada de decisão sob 

incerteza também parece ser um elemento motivacional na vivência. Isso ocorre porque 

quando há um ambiente em que existe um suporte à tomada de decisão há indícios de 

uma maior relação entre teoria e prática (BEM-ZVI,2010). Nesse sentido, a opinião sobre 

aspectos positivos atrelados ao processo de tomada de decisão sob risco e incerteza 

durante o programa somaram 20 ocorrências durante as entrevistas, representando 

aproximadamente 13% do total.  

Em tratando-se das percepções de causa e efeito, também componente da 

Suposição 1, há que se considerar que esse é o aspecto mais citado nas entrevistas, com 

51 ocorrências, representando 1/3 do total. A visualização das relações de causa e efeito 

também são fundamentais, pois, o participante pode compreender como suas decisões 

afetarão a empresa incubada. Nesse sentido, a fala do estudante seis, mostra como ele 

percebeu as relações de causa e efeito em sua empresa incubada simulada:  

“uma das contratações o efeito foi negativo, porque isso impactou...  a 

gente não escolheu uma pessoa qualificada para estar atuando numa 

posição chave dentro do negócio, do nosso projeto, então isso acarretou 

num alto tempo de projeto, porque o nosso prazo atrasou demais e era 

definitivamente contrário do que a gente queria. Quanto as contrações, 

seriam ótimas se a gente não tivesse esse empecilho de ter contratado 

mal... então acho que foi um ponto positivo que a gente acertou. A gente 

conseguiu controlar o aumento do nosso custo... se a gente não tivesse 

feito as contrações o nosso custo ia ser muito maior e também o tempo 

seria muito maior” (E6). 

 

 Nesse caso, pode-se observar que o estudante percebe o erro, seus efeitos e elabora 

uma ação corretiva, o que está em consonância com a Teoria da Aprendizagem Vivencial. 

Ao passo que o simulador também responde à ação corretiva, o que demostra mais uma 
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nuance de qualidade do programa em análise (KRIZ; HENSE, 2006; KOLB et al., 2014; 

KOLB, 2015).  

 Outros estudantes também observaram as relações de causa e efeito de maneira 

similar, note-se:  

“Eu percebi na pele, foi na questão do prazo. Que quando na tomada de 

risco que a gente teve foi um erro né? Perante o que a gente achava 

certo, mas a realidade é outra. Eu acho que certas medidas... isso te 

causa um atraso de tempo e tempo é dinheiro! Então é uma... uma 

cascata né? Quando você perde tempo ao mesmo tempo você perde 

dinheiro. E isso atrapalha bastante o projeto” (E8).  

 

“Eu percebi de acordo com... quando a gente plotava os resultados da 

planilha na planilha de apoio a tomada de decisão, aí eu via que é... por 

exemplo, de ontem né? Com o Hiroshi, aí tinha... a duração da atividade 

era de vinte e o resultado foi de 28, a gente ficou: mas como assim? A 

gente chegou a comprimir a atividade! Então a gente viu que realmente 

uma decisão tomada pode gerar grandes... como é que eu posso dizer... 

problemas não é a palavra certa, mas... ah... resultados” (E7). 

 

“Quando eu vi os nossos índices subindo. Era pra ser um determinado... 

um “x” pra terminar aquilo ali e acabou saindo tipo, duas vezes mais. 

Foi quando eu percebi que assim é... você não consegue segurar o que 

vai acontecer, mas tem como você tentar amenizar isso, e, não foi uma 

coisa que no início nós sabíamos fazer. Ninguém sabia na real... então 

é... tomar... prestar mais atenção no que você faz e pode sair caro é 

muito mais importante... é muito importante, porque pode aumentar o 

valor do seu projeto incrivelmente” (E2).  

 

“Porque a gente fazia pequenas contrações e a gente via o efeito que ela 

gerava lá no final, impactando muito no custo, muito no prazo do 

projeto, tanto de maneira no meu projeto, tanto de maneira no meu 

projeto, deu pra ver,  é... tomadas de decisões positivas e tomadas de 

decisões ruins, então isso deu pra ver os dois lados das coisas. A gente 

contratou um cara diferente do que era para ser contratado, pô! Deu um 

atraso de 40 dias no nosso projeto, mas ao mesmo tempo que a gente 

conseguiu botar as compressões a gente teve um grande impacto, que 

aquilo foi assim, deu pra aliviar essa nossa perda. Então isso foi bastante 

interessante” (E2). 

 

A visualização das Relações de causa e efeito nas falas dos participantes 

demonstram que o processo de aprendizagem pela ação é fomentado por essa percepção. 

A resolução de problemas a partir dessa percepção indica que o programa pode propiciar 

o aprendizado significativo (KEYS; WOLFE, 1990; STATION; JOHNSON; 

BORODZICZ, 2010; OLIVEIRA; SAUAIA, 2011; SAUAIA 2013)  

A vivência em gestão de projetos que ultrapasse o limite do planejamento também 

faz parte da Suposição 1, representando aproximadamente 27% das ocorrências nas 

entrevistas sob esse parâmetro. Nesse quesito, destaca-se a fala do estudante 6:  
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 “Então, o que ficou em destaque pra mim foi a questão da análise de 

caminho crítico, essa pra mim foi algo que mais me chamou a atenção, 

como isso impactava dentro de um projeto, as vezes você olhava pra 

duas atividades e você só colocava elas para serem feitas paralelamente 

e isso gerava um impacto parecia um efeito de chicote dentro do projeto, 

então... isso foi bastante interessante, foi o que me chamou muito a 

atenção e é algo que eu quero até aprofundar mais...” (E6). 

 

 Em geral as falas dos participantes tangenciam o caminho crítico, a análise do 

valor agregado, competências para selecionar e gerir pessoas e o triângulo das restrições. 

Nota-se que há a necessidade de propiciar que os indivíduos interessados na área de 

gestão de projetos tenham a prática como ferramenta para sua capacitação. No entanto, 

ultrapassar o limite do planejamento, nesse caso, ainda é um grande desafio para a 

formação de gerentes de projetos. No caso da vivência, o programa permitiu que houvesse 

uma prática da utilização das ferramentas para gerenciamento de projetos, após a 

explicação nos modelos convencionais, o que permitiu a resolução de problemas no 

ambiente simulado e não só nos limites do planejamento (BAYART, 2014; CARREIRO; 

OLIVEIRA, 2015; CARREIRO, 2016; PATAH, 2016; DIAS 2017; LAW, 2019); 

Diante dessa discussão, embora atenção necessária deva ser dada aos pontos 

fracos do programa, em linhas gerais a Suposição 1 pode ser confirmada, pois, apresenta 

achados similares a de estudos anteriores que utilizaram como base o mesmo simulador 

(CARREIRO; OLIVEIRA, 2015; CARREIRO, 2016; DIAS, 2017). 

Quanto a Suposição 2, a grande maioria de seus elementos foram analisados na 

seção 4.5.1, sendo eles: qualidade do material instrucional (16%), qualidade da simulação 

(12%), atuação do mediador, debriefing (16%) e aprendizagem social (23%). A 

distribuição completa pode ser observada na Figura 23. Cabe destacar que esses fatores 

foram satisfatórios segundo a opinião dos participantes e seguindo o modelo de Kriz e 

Hense (2006). As relações entre as suposições do estudo e os fatores de análise do modelo 

lógico de Kriz e Hense (2006) podem ser observadas na Figura 21. 

A produção e interpretação de relatórios (15%) durante a vivência destaca-se por 

ser um elemento atrelado à aprendizagem. Diante disso, destaca-se a fala da estudante 9:  

“Então... o nosso produto acabou até, dentro de uma posição mais 

central né... nos quadrantes, mas não foi o melhor, poderia ter ficado 

como “projeto eficiente”, o nosso ficou um pouquinho mais gastoso e 

não tão boa a qualidade. Tinha o outro que era gastoso... ficou ali um 

pouquinho no rápido e gastão. Porque a gente teve que começar a 

agilizar pra conseguir dar tempo então ficou mais por ali, então não foi 

tão eficiente nossa estratégia” (E9) 
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A estudante se refere a um elemento do manual do programa (Apêndice H – seção 

3.1) denominado “categorias de projetos segundo o seu desempenho”, em que o projeto 

pode ser classificado entre lento e econômico, rápido e gastão, mal gerenciado e eficiente 

segundo os índices de desempenho de prazos e de custo (CARVALHO, RABECHINI 

JR., 2017).  

Figura 23 – Fatores Associados à Suposição 2 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa, 2019. 

 

Além do descrito, durante a seção de debriefing são apresentados os gráficos 

relativos à curva “S”, o relatório de gestão e outros relatórios que os participantes tenham 

produzido durante a vivência. Alguns relatórios produzidos durante o programa em 

análise estão dispostos no Anexo E.  

Cabe destaque para o gráfico do caminho crítico produzidos pelos componentes 

da equipe D. Esse gráfico (Anexo E) também se caracteriza como ferramenta de apoio à 

tomada de decisão. Os participantes construíram esse artefato para a solução de um 

problema gerencial. Essas características da vivência apresentadas conferem mais uma 

camada de qualidade ao programa, uma vez que, a produção de relatórios auxilia na 

fixação do conhecimento (CROOKALL, 2010; OLIVEIRA; SAUAIA, 2011; SAUAIA, 

2013; FARIA et al., 2014; OLIVEIRA; SILVA, 2019). 
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Não obstante as limitações envolvendo material didático, cronograma e sequência 

didática (seção 4.5.2), as discussões dos resultados parecem indicar que a Suposição 2 

pode ser confirmada, em especial, pela capacidade dos participantes produzirem 

relatórios gerencias e apoio para além dos que foram disponibilizados durante a vivência.  

Em atenção à Suposição 3, considera-se que o programa em estudo apresenta 

aplicabilidade satisfatória em relação ao ambiente de incubação (KRIZ; HENSE, 2006; 

SILVA, et al. 2012; NEVES et al., 2014; CRUZ, 2017; SOUZA, 2017; GUILLEN; 

VERAS, 2018). Cabe destacar que o assunto aparece em 141 citações. Nesse sentido, ao 

ser perguntado se conseguiria transpor o aprendizado do programa para o processo de 

pré-incubação em que está inserido, o estudante quatro respondeu:  

“Sim, claro! Por exemplo, agora a gente tem algumas metas, então, por 

exemplo, a gente já está com... agora a gente está com uma que é pra 

essa sexta, por sinal, e é uma meta... é muito mais uma meta de 

aprendizado... na verdade de pesquisa. Então, por exemplo, se eu coloco 

essa... se eu faço uma tabela do tempo que eu gastei fazendo aquilo e 

do tempo que eu queria ter gasto  e tentar metrificar o quanto aquilo foi 

produtivo, eu posso ter uma tabela com todas essas paradas, só que com 

relação ao conhecimento e descobrir aonde a minha equipe tá falhando, 

sabe? Aonde a gente realmente tá falhando! Porque de maneira geral a 

gente vai saber isso por fala: “a gente atrasou aqui, a gente atrasou ali”... 

mas se tiver uma tabela, dizendo ó: “a gente realmente atrasou por isso 

e isso e é isso aqui que tá faltando!” eu vou ter um dado certo, um dado 

real do que que realmente está faltando, entende? E isso em relação ao 

tempo e meio que ao aprendizado, sabe? Seria um pouco adaptado. 

Então é bom desde o início estar habituado com a ferramenta porque 

depois fica mais fácil...” (E4); 

 

O mesmo estudante complementa:  

“Gerenciar um projeto você não tem um prazo e um custo já meio que 

estabelecidos. Você tem, mas de maneira geral, de incubados e pré-

incubados é sempre aquele fixo, perto de 500 dias, se você conseguir 

recursos FAPERJ, R$96.000,00. Aí dependendo você corre atrás de um 

investimento... isso aí na verdade. Estou pensando... porque o incubado 

tem que começar todo o plano de negócios da sua ideia, você tem que 

desenvolver a ideia, você tem que descobri qual o teu... porque no plano 

de negócios você acaba descobrindo tudo isso... pesquisando tudo isso, 

né? Que é de você saber de que ideia você vai partir, quanto de mercado 

você quer atingir, em quanto tempo, qual vai ser o custo pra você estar 

fazendo aquilo, aonde você vai conseguir a sua matéria-prima, por 

exemplo. Tem um prazo para sair da incubadora... [Mediador: - ‘Esses 

elementos não são parecidos com gestão de projetos?’] Em partes 

sim...”(E4).  

 

Outro estudante que está em fase de lapidação da ideia complementa:  
“eu particularmente há algum tempo atrás eu tentei ter uma ideia na 

incubadora. E quando eu já cheguei pra ela, ela já falou assim: você tem 
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que ter uma ideia formada, um seguimento formado, um estudo de caso, 

pra que você não chegue aqui só com a ideia e pronto. Então assim, 

quando você já tem um gerenciamento de projeto por trás da sua 

empresa, você já chega muito mais preparado, muito mais bem 

estruturado para você não ter um susto lá na frente. Então eu acho que 

gestão de projetos é a base inicial pra qualquer empresa, seja formada, 

iniciada, pré-incubada... tem que ter, é essencial” (E8). 

  

 Essas características naturais ao processo de incubação relacionadas com as áreas 

de gestão de projetos já foram evidenciadas na literatura. As observações do estudante 

quatro coadunam-se com a ideia da utilização de ferramentas de gestão de projetos para 

o gerenciamento de empresas incubadas (RIBEIRO JÚNIOR; SILVA, 2006; SILVA, et 

al. 2012; NEVES et al., 2014; CRUZ, 2017; SOUZA, 2017; GUILLEN; VERAS, 2018).  

 

Figura 24 – Frequência Total para Suposições em Relação aos Fatores de Análise 

Segundo o Modelo Lógico de Kriz e Hense (2006) 

  

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa, 2019. 

 

Essas percepções por parte dos estudantes, como para o uso da EAP para organizar 

o escopo de uma etapa do projeto, evidenciam que o programa, em partes, pôde auxiliar 

o pré-incubado no processo de modelagem e organização de seu negócio. 

Complementarmente, nota-se que o uso de jogos de empresas para o ensino de 

empreendedorismo, por exemplo, tem apresentado resultados significativos (BELLOTTI, 

et al., 2012; CASTRO et al. 2014; KRIZ; AUCHTER, 2016).  
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 Ainda assim, vale destacar que a opinião sobre a aplicabilidade de gestão de 

projetos para o processo de incubação foi percebida de maneira nebulosa por dois 

estudantes e não foi percebida absolutamente por outra participante da vivência 

 Com base nesse contexto, nota-se que a aplicabilidade do programa para 

ambientes de incubação parece satisfatória ao que o estudo se propõe. No entanto, carece 

de mais estudos e lapidação, o que não impede a replicabilidade. Em termos de 

adequabilidade, as potencialidades da aplicação parecem evidentes quanto as Figuras 21 

e 24 são analisadas.  

Uma fragilidade nesse aspecto que pôde ser observada com a análise é de que os 

participantes parecem estar mais interessados nos benefícios de aprendizado em gestão 

de projetos, do que no processo de incubação. Isso pode justificar-se pelo fato de o 

programa ter sido elaborado primariamente para o aprendizado em gestão de projetos.  

A Suposição 4 preconiza que o programa evidencia as relações entre gestão de 

projetos e a gestão de empresas incubadas. Esse fator de análise aparece em 131 citações 

durante as entrevistas de levantamento de opinião. Analisando a Figura 21, nota-se maior 

aderência aos fatores de análise provenientes do modelo lógico de Kriz Hense (2006), 

mais especificamente com F-1: Contexto, justamente porque o processo de incubação faz 

parte da realidade dos participantes da vivência. Relaciona-se, também, com F-7: Relação 

Teoria e Prática, por aplicar conceitos teóricos de gestão de projetos em uma empresa 

incubada simulada. Apresenta, em menor grau, aderência ao F-9: Efeitos e/ou Resultados 

Organizacionais. Também, fator que apresenta aderência à Suposição 4 é F-12: 

Aprendizagem em Gestão de Projetos/Incubação, como pode ser observado nas 

considerações dos seguintes estudantes: 

“porque eu acabei vendo aí [durante o jogo de empresas] uma empresa 

incubada, fica um pouco distorcido, pra mim na minha mente, porque 

eu acabo vendo uma empresa incubada como um projeto, então eu não 

sei se não tenho know-how, não sei! Eu acabo enxergando uma empresa 

incubada como um projeto”(E6). 

 

“Eu acredito que tenha relação. Na verdade, talvez não seja a mesma 

coisa, porque são coisas tipo... mas são muito próximas. Se tem uma 

linha ali é muito tênue. Então assim, gestão de projetos dentro da 

empresa incubada ... porque bem ou mal vai ser um projeto, é uma 

empresa? Ok! Mas é um projeto”(E9). 

 

“porque tanto no projeto quanto na empresa incubada existem etapas 

pra você conseguir formar aquilo... é... etapa dentro do porque você vai 

começar aquilo até o que aquilo vai trazer de bom. Né? Isso no projeto 

e na empresa são muito importantes. Então saber o passo a passo de um 
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projeto te ajuda no crescimento e estruturação inicial principalmente da 

empresa” (E2). 

 

Esses achados apresentam alguma aglutinação com a teoria, no sentido de que os 

processos de gestão de projetos estão associados com as etapas do processo de incubação 

(CRUZ, 2017; SOUZA, 2017; GUILLEN; VERAS, 2018). Isso foi demonstrado, a partir 

da fundamentação teórica, na relação entre o processo de incubação e os processos de 

gerenciamento de projetos apresentada na Figura 4, bem como, em campo, na discussão 

das relações entre o processo de incubação e os processos de gerenciamento de projetos 

a partir das entrevistas com os gerentes das incubadoras. Esses apontamentos são 

discutidos na seção 4.3, mais especificamente, em torno da Figura 16. 

Diante desse contexto, quando fatores como contexto, relação teoria e prática, 

efeitos/resultados organizacionais e aprendizagem em gestão de projetos e processo de 

incubação emergem, a partir de uma vivência com jogos de empresas, aglutinando gestão 

de projetos e incubação, evidencia-se que as percepções dos participantes parecem 

alinhar-se com os achados da literatura e das entrevistas com os gerentes das incubadoras. 

Isso porque a aprendizagem em gestão de projetos (F-12), efeitos/resultados 

organizacionais (F-9) e relação teoria e prática (F-7) poderiam ser menos expressivos ou, 

até mesmo, inexpressivos, se não houvesse nenhum alinhamento teórico/prático. De todo 

modo, esse alinhamento coaduna-se com outras pesquisas sobre o tema (ROCHA; 

FERREIRA, 2005; RIBEIRO, 2006; RIBEIRO JUNIOR; SILVA, 2006; NEVES; 

SILVA; TURRIONI, 2009; NEVES et al., 2014; SILVA, 2012; NEVES; SILVA, 2016; 

CRUZ, 2017; SOUZA, 2017; GUILLEN; VERAS, 2018). Sendo assim, parece haver 

elementos suficientes para confirmar a Suposição 4. No entanto, certa medida de 

parcimônia deve ser dada a extrapolação, dado o tamanho da população investigada e da 

característica eminentemente subjetiva da análise 

A Suposição 5 tangencia a avaliação da qualidade do programa segundo o modelo 

lógico de Kriz e Hense (2006) em temos de adequabilidade. Nesse caso, considera-se o 

processo de criação do programa, a partir da análise do contexto (seção 4.3), da utilização 

da técnica AHP para priorização dos elementos cruciais à vivência, a construção dos 

matérias didático e de apoio com base no Modelo ADDIE, a realização do teste piloto e, 

por conseguinte, a aplicação final. O levantamento permitiu avaliar, a partir das opiniões 

dos participantes, o conceito, designe aplicação do programa em 250 citações. Como pode 

ser observado na Figura 21, algum elemento da Suposição 5 permeou a maioria dos 

fatores de análise do modelo lógico de Kriz e Hense (2006).  
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 Nesse sentido os fatores de análise que seguem o modelo de Kriz e Hense (2006), 

foram os parâmetros para a avaliação do programa, sendo que, para esta análise e segundo 

esses fatores, o programa apresenta qualidade satisfatória quanto ao conceito, designe 

aplicação a partir das análises realizadas na seção 4.5.1. As suposições 1 e 2 também 

corroboram para indicar a qualidade do programa.  

No entanto especial atenção deve ser dada aos prontos fracos da aplicação 

especialmente ao processo de evidenciação das relações entre gerenciamento de projetos 

e incubação. A evidenciação dessas relações é fundamental, pois, das análises é possível 

perceber uma preponderância para o gerenciamento de projetos em detrimento do 

processo de incubação. Como o programa surge do contexto de gestão de projetos, o 

esforço de evidenciar o processo de incubação pode complementar a aplicação. Por outro 

prisma, ao analisar a Figura 20, observa-se que boa parte dos pontos fracos do programa 

estão relacionados à qualidade, quais sejam: funcionamento do simulador, cronograma e 

material didático, sequência lógico didática, material de apoio, atuação do mediador e 

aprendizagem social. No entanto, conforme demonstrado na Figura 19, as citações 

referentes à qualidade parecem equilibrar-se com as fragilidades. Em especialmente 

porque os pontos fracos representam pontos de melhoria e, em linhas gerais, não 

prejudicaram o percurso formativo do participante. 

 Em um sentido ainda mais pragmático, o que desenhou-se para o programa a partir 

das entrevistas com os gerentes das incubadoras e das análises AHP, pôde ser visualizado 

em alguns relatórios produzidos pelos participantes no Anexo E. Neles podem ser 

observados os aspectos referentes à gestão do tempo e custos, materializados nos índices 

de desempenho, caminho crítico e relatório de gestão. Nesse sentido o planejamento do 

programa a partir do seu contexto pôde ser atingido. 

 Para o modelo de Kirkpatrick, a avaliação do programa foi considerada a partir da 

reação dos participantes. Como demonstrado nas análises, a reação dos participantes foi 

ponderada pelo modelo lógico de Kriz e Hense (2006) e, doravante, confrontada com a 

literatura, indicando a qualidade do programa em termos de aplicabilidade segundo o 

levantamento. 
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 Figura 25 – Mapa de Relações Entre os Fatores de Análise a Partir do Levantamento de Opinião 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa, 2019.
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Desse modo chega-se ao fim desta discussão e análise dos dados abordando-se o 

mapa de relações entre todos os fatores de análise (Figura 25). De maneira visual, pode-

se observar como os fatores de análise se integram e como refletem o planejamento 

teórico-metodológico da pesquisa apresentado no Quadro 7. Com especial destaque estão 

as relações entre as suposições e os fatores de análise do modelo lógico de Kriz e Hense 

(2006), já apresentados nesta discussão. 

A Figura 25 mostra como os fatores do modelo lógico de Kriz e Hense (2006) 

estão associados com as suposições, em especial com a primeira e segunda suposições. 

Além disso, as suposições estão associadas a outros fatores apontados na literatura, como: 

percepção das relações de causa e efeito; a vivência em gestão de projetos que ultrapasse 

os limites do planejamento; a tomada de decisão sob risco e incerteza em ambiente 

controlado; produção, interpretação e discussão dos relatórios gerenciais durante a 

vivência; a qualidade do material instrucional. As associações entre esses fatores 

adjacentes também são demonstradas na Figura 25. 

Importante destacar que o mapa das relações entre os fatores de análise a partir do 

levantamento de opinião demonstra que as suposições do estudo estão também 

associadas. Isso ocorre porque o modelo lógico de Kriz e Hense (2006) permite analisar 

o jogo de empresas em sua totalidade e, além disso, a adaptação do programa ao contexto 

do ambiente de incubação pode ser analisada à luz do modelo. Desse modo, embora as 

suposições versem sobre aspectos independentes da vivência, pode-se considerar que elas 

apresentam-se complementares e associadas. 

Destaca-se ainda, que os fatores de análise também estão associados em certa 

medida. Por exemplo: uma vez que a relação teoria e prática está associada, de certa 

maneira, à evidenciação das relações entre gestão de projetos e à gestão de empresas 

incubadas, nota-se que o ambiente onde ocorre a vivência (incubação de empresas) está 

permeado pelas relações de causa e efeito oriundas do processo de tomada de decisão, 

bem como, ambiente propicio para a construção da aprendizagem por meio do ciclo de 

Kolb (KOLB, 2016).  

Assim, diante dessas imbricações evidenciadas na Figura 25, emergem da análise 

as vantagens e desvantagens da aplicação do programa. Essa análise global dos elementos 

envolvidos na pesquisa permite que a Suposição 5 também seja confirmada para o 

contexto desta pesquisa, mesmo considerando os aspectos de melhoria apontados pelos 

participantes.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo dedica-se a uma breve reflexão geral sobre os achados da pesquisa 

demonstrando como os objetivos foram atingidos e respondendo à pergunta que motivou 

o estudo. As limitações encontradas no estudo também são evidenciadas. Apresenta 

também uma breve discussão para os avanços dos estudos nesse campo. 

 

5.1 Contribuições e Conclusões do Estudo 

 

Inicia-se esta breve consideração abordando-se os objetivos do estudo. A 

aplicação do programa no contexto de empresas incubadas foi um dos objetivos atingidos, 

a partir do planejamento da intervenção até a criação e implementação do plano de ação.  

O segundo objetivo específico da pesquisa esteve atrelado à descrição dos fatores 

que estão associados ao aprendizado durante a aplicação, com a confirmação da 

Suposição 2 esse objetivo foi atingido, pois, em linhas gerais o levantamento de opinião 

demonstrou a consideração positiva dos participantes da vivência em relação à qualidade 

do material instrucional, qualidade do jogo de empresas e da simulação, qualidade da 

atuação do mediador, aprendizagem social e debriefing que propicie o aprendizado. Outro 

fator de destaque foi a produção, interpretação e discussão dos relatórios gerencias 

resultantes da vivência, que podem ser visualizados no Anexo E, o que também se revela 

como um dos fatores atrelados à aprendizagem.   

O terceiro objetivo específico do estudo envolveu o exame da opinião dos 

participantes submetidos ao programa. Esse objetivo foi atingido desde a delimitação dos 

pilares teóricos da pesquisa, que posteriormente orientaram a construção e validação 

(Alfa de Cronbach) dos instrumentos de coleta, bem como, dos fatores de análise. Esse 

exame aprofundado da opinião dos participantes permitiu confirmar, com algumas 

limitações, as Suposições 1, 3 e 5 do estudo. 

O quarto objetivo específico tangenciou a compreensão das relações entre gestão 

de projetos e o processo de incubação. Para o atingimento desse objetivo foi realizada a 

pesquisa teórica em busca dessas relações na literatura. As relações encontradas foram 

apresentadas na Figura 4. As entrevistas com os gerentes das incubadoras também 

evidenciaram essas relações a partir das análises, em especial as demonstradas na Figura 

16. Adjacentemente, a Suposição 4 aparenta alinhar-se com esses achados, indicando uma 
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triangulação de fontes (literatura, levantamento realizado com os gerentes das 

incubadoras e análise da vivência) para a compreensão dessas relações. 

O quinto objetivo específico atrelava-se a verificação da adequabilidade do 

Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos em ambientes de incubação. 

Dadas as caraterísticas da população/corpus de pesquisa, foi possível verificar a 

qualidade, em termos de aplicabilidade, do programa segundo a opinião dos participantes. 

Mas algumas considerações nesse respeito precisam de especial atenção. Nota-se que a 

vivência foi composta por apenas 10 elementos e aplicada a indivíduos associados à 

incubadora e não para empresários incubados. No entanto, no contexto geral observa-se 

que o programa evidenciou, em algum momento, todos os elementos que conferem 

qualidade ao programa segundo o modelo lógico de Kriz e Hense (2006), muito embora 

os principais apontamentos de fragilidade tenham sido associados à qualidade do 

programa segundo os parâmetros do modelo lógico. De todo modo, o atingimento do 

objetivo geral de pesquisa e a reposta à pergunta de pesquisa não foram prejudicados.  

Tem-se como objetivo geral do estudo a análise das contribuições e os fatores 

limitantes da aplicação do Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos 

para Incubadoras de Empresas. A análise desses fatores subsidiou a confirmação das 

suposições, como demonstrado na seção anterior.  

Como pergunta de pesquisa tem-se: quais as contribuições e limitações de um 

Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos para ambientes de 

incubação? Em resposta à pergunta de pesquisa, o estudo confirma suas suposições, 

indicando que o programa propicia um ambiente adequado à aprendizagem, oferecendo 

contribuições para a educação gerencial em ambiente de incubação. Além disso, o 

conceito, design e aplicação do programa apresentam qualidade satisfatória segundo o 

levantamento de opinião com os participantes da vivência, considerando-se os parâmetros 

do modelo lógico de Kriz e Hense (2006). Embora esse achado deva ser considerado com 

parcimônia, dadas as características metodológicas do estudo, o programa apresenta 

características de aplicabilidade, adequabilidade e replicabilidade aparentemente 

adequadas para a educação gerencial.  

Como principal contribuição teórica sobre as relações existentes entre gestão de 

projetos e o processo de incubação o estudo realiza a triangulação entre a pesquisa teórica, 

pesquisa de campo envolvendo dois gerentes de duas incubadoras e a pesquisa quase-

experimental, analisando a opinião dos participantes da vivência a respeito dessa 

integração, evidenciando, por sua vez, uma salutar relação entre gestão de projetos e o 
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processo de incubação. Nesse sentido, esse modesto avanço contribui para escassa 

literatura que aborda esse tipo de integração. 

 

Quadro 9 - Principais Vantagens e Limitações da Aplicação 

Vantagens 

 
 

Limitações Associação 

com as 

suposições 

Os fatores de análise do modelo lógico de 

Kriz e Hense (2006), foram percebidos 

positivamente durante a vivência; 

Necessidade de melhoria no 

cronograma;  

Suposição 1 

Suposição 2 

Suposição 5 

As relações entre gestão de projetos e o 

processo de incubação foram 

evidenciadas;  

Necessidade de melhoria nos 

materiais didáticos e de apoio, 

bem como de ajustes no 

simulador;  

Suposição 4 

Os elementos hierarquizados pela 

análise AHP foram evidenciados 

durante a aplicação;  

Necessidade de melhoria na 

organização do programa e na 

sequência lógico didática; 

Suposição 1 

Suposição 2 

Suposição 4 

Suposição 5 

O programa conseguiu atingir o que foi 

planejado a partir do levantamento das 

necessidades de capacitação;  

Necessidade de que o 

programa evidencie ainda 

mais o processo de 

incubação; 

Suposição 1 

Suposição 2 

Suposição 5 

Conceito, design e aplicação do 

programa apresentam qualidade 

satisfatória; 

 Suposição 5 

O programa apresenta contribuições 

para a educação gerencial em ambientes 

de incubação;  

 Suposição 3 

Suposição 4 

O programa apresenta ambiente 

adequado à aprendizagem; 

 Suposição 2 

 

Embora necessite-se de mais pesquisas, 

o programa apresenta características 

aceitáveis envolvendo, adequabilidade, 

aplicabilidade e replicabilidade . 

 Suposição 3 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa, 2019. 
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Outra contribuição teórica reside na análise de um programa vivencial, que 

emprega um jogo de empresas para ambientes de incubação, utilizando-se como uma das 

teorias de gestão os preceitos de gerenciamento de projetos. Tal avanço justifica-se no 

fato de que esta pesquisa não encontrou na literatura, nacional e internacional, estudos 

similares. Ainda assim, o estudo apresenta uma avaliação do Programa de Aprendizagem 

Vivencial em Gestão de Projetos em um novo contexto, complementando outros estudos 

sobre esse programa (CARREIRO; OLIVEIRA, 2015; CARREIRO, 2016; DIAS, 2017) 

Como principal produção tecnológica, este trabalho estrutura um programa de 

aprendizagem vivencial em gestão de projetos para o contexto de incubação, elaborando 

seu enredo, seus materiais didáticos e de apoio (Apêndices H, I e J), bem como os ajustes 

e calibragens no simulador. Nesse sentido, o material didático e de apoio atende o eixo 2 

(Formação) da produção tecnológica do Qualis Capes, por se tratar de material 

componente de uma atividade de capacitação em diferentes níveis.  

Como fatores limitantes da aplicação, as análises apontam para alguns elementos 

do simulador, cronograma, sequência didática e materiais. O programa também necessita 

evidenciar ainda mais o processo de incubação, pois das análises os processos de 

gerenciamento de projetos ocuparam papel central. Além disso, os níveis de validade do 

programa ainda carecem de estudos adicionais. Em síntese, os resultados podem ser 

observados no Quadro 9, onde as vantagens e os fatores limitantes do programa 

apresentam-se associados às suposições do estudo. 

Assim, pode-se concluir que existem potencialidades na utilização do Programa 

de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos para Incubadoras de Empresas quanto 

à formação gerencial que alie teoria e prática integrando gerenciamento de projetos e o 

processo de incubação. Conclui-se, também, que as limitações apresentadas no estudo, 

em sua grande parte contribuem para o aperfeiçoamento do programa.  

 

5.2 Limitações do Estudo 

 

Como principal fator limitante está a coleta e análise dos dados. Sendo o 

pesquisador também o mediador, existe a possibilidade de que as respostas possam ter 

sofrido algum tipo de influência da relação professor-aluno. A análise dos dados também 

se apresenta como um fator limitante, dado o tempo e número de entrevistas e a 

fecundidade dos dados mediados pela subjetividade natural da pesquisa qualitativa.   
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Outro fator limitante repousa sobre a técnica da pesquisa participante, pois, por 

meio dela, a atuação do pesquisador está intimamente relacionada com o corpus. Some-

se a isso a relação de mediador criando uma espiral participante/mediador/pesquisador, o 

que dificulta o afastamento tão necessário para uma investigação qualitativa neutra.  

Outra limitação da aplicação e, consequentemente, do estudo repousa sobre a 

pouca experiência do mediador na condução de um jogo sério, sendo o teste piloto a 

primeira aplicação sob sua responsabilidade e, a aplicação na incubadora a segunda 

aplicação. Ainda assim, há a necessidade de mais treinamento e estudos para conduções 

desse tipo de vivência por parte do mediador da vivência.  

Importante destacar também as limitações da técnica de levantamento de opinião 

por meio de entrevistas. Embora o roteiro de entrevista tivesse sido avaliado por 

especialistas, o nível de subjetividade é elevado, exigindo habilidade do pesquisador para 

extrair os dados sem manipular as respostas. Outro fator limitante é que a técnica por 

vezes capta uma opinião, que pode não condizer com a realidade ou contradizer falas 

anteriores. 

Cabe destacar também a natureza preliminar da pesquisa exploratória, neste caso, 

envolvendo apenas duas incubadoras e uma população de 10 participantes. Esses fatores 

limitam a extrapolação dos achados e prejudicam o nível de validade da pesquisa para 

contextos similares. Nesse sentido, cabe destacar também que embora a aplicação 

aproxime-se do contexto de incubação e tenha sido aplicada a sujeitos com alguma 

associação direta com a incubadora, ainda assim, a vivência não foi aplicada a 

empresários incubados, o que também dificulta a extrapolação e prejudica os níveis de 

validade. Outro fator limitante foi o choque de cronograma da pesquisa com o 

cronograma das duas incubadoras, o que não permitiu estender o tempo da aplicação. 

Outra limitação do estudo repousa sobre o simulador que foi projetado para outro 

contexto e nem todos os recursos puderam ser utilizados para o ambiente de incubação. 

Ainda, como limitação, aponta-se que a interface do simulador não é adaptada ao usuário 

padrão e, quando necessária, a intervenção para ajuste ou calibragem deve ser solicitada 

ao seu desenvolvedor.  
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5.3 Proposições para Estudos Futuros   

 

Recomenda-se, para estudos futuros que amostras envolvendo empresários 

incubados e outras incubadoras possam ser alvo do programa para que seja possível a 

evolução teórica. Além disso, verificação de aprendizagem com pré e pós testes podem 

apresentar outras avaliações sobre o potencial para a aprendizagem desempenhado pelo 

programa. A realização de estudos mistos pode apresentar-se como uma outra solução 

interessante para mensurar o desempenho do programa ao mesmo tempo que capta as 

nuances de subjetividade. 

Dada a escassez na literatura que aborda as relações entre gestão de projetos e o 

processo de incubação, sugere-se que novos estudos possam se debruçar sobre o 

fenômeno, uma vez que, as potencialidades que os processos de gestão de projetos podem 

oferecer para o desempenho de gestão de uma empresa incubada não parecem muito 

elucidados. Nesse sentido, sugere-se a ampliação da aplicação tendo em vista validade do 

programa, adotando técnicas robustas para análises confirmatórias e generalizáveis com 

o uso de análise quantitativa dos dados. 

O papel das incubadoras de empresas para redução da mortalidade e aceleração 

de novos negócios e tecnologias é de suma importância para o desenvolvimento. 

Contribuir para que novas tecnologias de gestão explorem esse fenômeno podem ser de 

ajuda para a melhoria do desempenho do processo de incubação. 

Por outro lado, a pesquisa em jogos de empresas, seja para qual contexto for, ainda 

tem grandes campos para avanço e possibilidades para desenvolvimento de soluções para 

problemas reais, especialmente no contexto da educação gerencial.  

Uma parte tímida desse esforço de pesquisa está contida neste relatório, mas é 

fruto de um trabalho científico de mais de uma década no Laboratório de Gestão 

Organizacional Simulada (LAGOS) da Universidade Federal Fluminense – UFF, no 

campus Volta Redonda - RJ. Esse trabalho reflete-se em um grupo de pesquisadores que 

fomenta e apoia a pesquisa aplicada, dissemina conhecimento e produz tecnologias e 

soluções. Isso é refletido no uso da técnica AHP neste estudo e na criação, posterior 

adaptação e calibragem do simulador PMS-SIM para o contexto de incubação de 

empresas, dentre outros avanços.  

 Considerando o contexto da emergência de novas tecnologias e novos contextos 

empresariais, a formação gerencial que atrele teoria e prática em um ambiente seguro, 

torna-se uma opção valiosa. Nesse sentido, estudos como este podem explorar as 
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limitações e o potencial da técnica do jogo de empresas para educação e pesquisa nas 

escolas de negócios e em ambientes corporativos, produzindo soluções reais para 

problemas reais. 
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ANEXO A - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS GERENTES DA 

INCUBADORA 

Nome da Incubadora: .......................................................................... 

Entrevistado: ....................................................................................... 

Pesquisador: ........................................................................................ 

Local e Data: ........................................................................................ 

Horário de início ...... : ....... Horário de término ...... : ...... 

CARACTERIZAÇÃO DA INCUBADORA 

Estrutura da incubadora  

• Quantas empresas a incubadora têm a capacidade de incubar? 

• Como se configura a infraestrutura da incubadora? 

• Quais os serviços que a incubadora fornece às empresas incubadas? 

Processo de incubação  

• Quais as fases do processo de incubação adotado pela incubadora? 

• Qual o tempo médio do processo de incubação? 

• Como o processo de incubação é gerenciado pela incubadora? 

 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS E O PROCESSO DE INCUBAÇÃO 

Identificar as áreas de conhecimento em gestão de projetos adotadas de acordo com o 

processo de incubação (PMBOK, 2015).  

 

GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO  

• Como é documentado o processo de inicial de incubação? 

• Como a incubadora documenta as atividades relacionadas ao planejamento do 

processo de incubação? O(s) documento(s) possui(em) nomenclatura 

específica? 

• A incubadora desenvolve um documento onde especifica todo o trabalho que 

deve ser realizada para conduzir o processo de incubação, desde o início até a 

sua finalização? Se sim, quais as características desse documento? 

• Como é realizado o processo de encerramento do processo de incubação? 

GERENCIMENTO DO ESCOPO  

• Como é realizado o planejamento do processo de incubação de cada empresa? 
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• Como a incubadora determina os requisitos para desenvolver seu processo de 

incubação de empresas e como faz esse gerenciamento? 

GERENCIAMENTO DO TEMPO  

• Como são monitorados/acompanhados os prazos de entrega da empresa 

incubada? 

• Como é realizado o acompanhamento das metas? 

GERENCIAMENTO DOS CUSTOS  

• Como a incubadora acompanha/monitora os processos relacionados ao 

orçamento da empresa incubada? 

• Como a incubadora controla esses processos? 

 

GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES  

• Como ocorrem os processos de gerenciamento/controle das comunicações entre 

a equipe da empresa incubada e as partes interessadas, como a incubadora? 

GERENCIAMENTO DE RECURSOS   

• Como a incubadora gerencia a equipe envolvida no processo de incubação? 

• Como a incubadora ajuda a desenvolver a equipe envolvida no processo de 

incubação? Quais as políticas de treinamento e capacitação? 

GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

• Como a incubadora garante que o processo de incubação se desenvolva 

conforme os critérios e padrões da qualidade estabelecidos?  

• Quais as ações tomadas pela incubadora quando os padrões de qualidade não 

são cumpridos? 

GERENCIAMENTO DE RISCOS  

• Quais os principais riscos associados ao processo de incubação? 

• Como a incubadora identifica e analisa os riscos associados ao processo de 

incubação? Como é feito o controle de riscos? 

GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES  

• Quais os principais processos de aquisições por parte da incubadora? 

• Como a incubadora define seu processo de aquisições? 

GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS 

• Quais são as principais partes interessadas no processo de incubação de uma 

empresa? 
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• Quais são as práticas de gestão da incubadora que permitem o gerenciamento 

das partes interessadas? 

 

PROCESSO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM GP PARA 

INCUBADORAS 

Diagnóstico da situação ou identificação dos problemas de desempenho que poderão 

demandar uma intervenção de capacitação. 

• Como a incubadora faz o levantamento das necessidades e treinamento e 

capacitação para as empresas incubadas? 

• Qual o processo de treinamento mais utilizado pela incubadora? 

• O que se espera, em termos gerenciais, dos empreendedores incubados durante 

a fase de incubação? 

• Quais os principais problemas de desempenho relacionados ao custo, prazo e 

escopo que as empresas incubadas enfrentam? 

 

Fonte: Adaptado de Cruz (2017) 
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ANEXO B - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS PARTICIPANTES 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS PARTICIPANTES 

Nome da Empresa Incubada: .......................................................................... 

Entrevistado: ....................................................................................... 

Pesquisador: ........................................................................................ 

Local e Data: ........................................................................................ 

Horário de início ...... : ....... Horário de término ...... : ...... 

Etapas 

descritas no 

modelo lógico 

de Kriz e Hense 

(2006) 

Fatores de análise  Questões  

Entradas F-1: Contexto.  
F-2: Qualidade do 

conteúdo do programa 
F-3: Qualidade do 

jogo e do simulador 
F-4: Atuação do 

mediador 
 

1) Os conhecimentos que você tinha a respeito de gestão de 

projetos antes do jogo de empresas foram suficientes para jogar? 

Se sim, quais? Como você os utilizou? 

 

2) Alguma experiência anterior facilitou sua atuação durante o 

jogo? 

 

3) Os objetivos de aprendizagem foram apresentados no início do 

curso? Na sua opinião, os objetivos de aprendizagem foram 

aplicáveis à sua realidade e/ou ao treinamento? Por quê? 

 

4) Com respeito às regras do jogo, elas ficaram claras no início do 

treinamento? 

 

5) Qual a sua percepção a respeito da configuração, estrutura e 

cronograma do jogo? (tempo foi suficiente? A sequência lógico-

didática do jogo de empresas foi aceitável?) 

 

6) Qual a sua percepção a respeito dos materiais, manuais e 

recursos didáticos do jogo? Eram de fácil compreensão? Eram 

aplicáveis à vivência? foram atrativos? Facilitaram o 

entendimento e operacionalização do jogo? Que características 

desses recursos podem melhorar? 

 

7) Quanto a análise dos resultados do jogo de empresas por meio 

dos relatórios gerenciais, qual a sua opinião? (eram 

demasiadamente fáceis ou difíceis; poderiam ser analisados com 

esforço adequado). 
 

8) Qual a sua opinião a respeito da atuação do mediador? Em um 

processo de melhoria contínua, quais sugestões para melhora na 

atuação você daria? 

 

 

 

Processo F-5: Debriefing.  
F-6: Aprendizagem 

individual e social.  
F-7: Relação teoria e 

prática. 
 

9) No debriefing, qual a sua percepção sobre as estratégias 

tomadas durante o jogo de empresas pelas outras equipes? Você 

utilizaria alguma estratégia implementada por outra equipe? 

 

10) Na sua percepção, o debriefing ajudou no seu aprendizado? 

Por quê? 

 

11) Como foi o seu relacionamento com os outros participantes e 

com o mediador?  
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12) Em linhas gerais, o jogo de empresas permitiu que você 

aprendesse e/ou praticasse algum conceito de gestão de projetos? 

O que você aprendeu ou praticou que lhe chamou mais a atenção? 

 

13) Como você percebeu a relação de causa-efeito no processo de 

tomada de decisão? 

 

 

 

  

 

Resultados  F-8: Aceitação do 

método.  
F-9: Efeitos e/ou 

resultados 

organizacionais. 
F- 10: Suporte ao 

participante.  
F-11: Efeitos na 

aprendizagem 

(Cognitivo, social e/ou 

motivacional).  
F-12: Aprendizagem 

nas áreas de 

conhecimento em GP 

e o gerenciamento da 

empresa incubada. 

14) Quais foram as estratégias desenvolvidas por você ou sua 

equipe durante o jogo? Quais foram os efeitos dessas estratégias? 

 

15) O suporte oferecido pelos materiais, manuais e pelo mediador 

foram satisfatórios? Caso não, por quê? Você necessitou de algum 

tipo de suporte que não foi oferecido durante a vivência? Se sim, 

qual? 

 

16) Quanto aos objetivos de aprendizagem, o que você aprendeu 

representou o que o treinamento prometeu entregar? 

 

17) Você e sua/ou sua equipe adotaram estratégias a partir do 

comportamento de outra(s) equipe(s)? 

 

18) A partir da vivência, como você compreende as relações entre 

gerenciar um projeto e gerenciar uma empresa incubada? Se sim, 

de que modo? 

 

19) Na sua avaliação, como o curso contribui para o aumento do 

seu conhecimento em gestão de projetos? 

 

20) A partir da vivência, como você compreende as relações entre 

gerenciar um projeto e uma empresa incubada? 

 

21) Quais as conexões entre a vivência no jogo de empresas e a 

sua realidade em gestão de uma empresa incubada? 

 

22)Na sua opinião, quais as vantagens e desvantagens na 

utilização de um jogo de empresas em gestão de projetos para uma 

empresa incubada? 

 

Fonte: Elaborado com base em Kriz e Hense (2006). 
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ANEXO C - FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO ROTEIRO DA 

ENTREVISTA POR ESPECIALISTA 

 

Volta Redonda, 23 de setembro de 2018.  

 

Prezado professor,  

 

Em razão de seu conhecimento na área em que estou realizando minha pesquisa, tomo 

a liberdade de solicitar vossa avaliação do instrumento de pesquisa em anexo.  

O roteiro da entrevista faz parte do projeto de dissertação intitulado “Programa de 

Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos: uma Análise da Aplicação 

Envolvendo uma Incubadora”. O objetivo geral do estudo é analisar a contribuição da 

aplicação do Programa de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos para 

Empresas Incubadas.  

Sendo assim, uma das etapas da pesquisa consiste na realização de uma entrevista com 

o gerente da incubadora do CRITT (Centro Regional de Inovação e Transferência de 

Tecnologia da Universidade Federal do Juiz de Fora – UFJF), que servirá como uma 

das bases para a adaptação de um programa vivencial em gestão de projetos para uma 

empresa incubada. 

Nesse sentido, o instrumento precisa ser avaliado quanto ao não direcionamento, 

especificidade, espectro e profundidade como recomendado por Flick (2009). Além 

disso, julgamos pertinente que o instrumento seja avaliado segundo a qualidade (nível 

de entendimento da questão) e relevância (aplicabilidade da questão) (CRESWELL; 

2010).  

Para tanto, solicitamos para que atribua nota aos quesitos para avaliação relacionados 

no formulário. Caso julgue pertinente, utilize o campo observações para apontamentos 

adicionais.  

Pela colaboração, agradecemos de antemão, renovando préstimos de estima e 

admiração.  

Respeitosamente,  

 

_________________________________ 

Humberto Reis dos Santos Souza 

Mestrando 

 

Sob orientação de:  

 

_________________________________ 

Dr. Murilo Alvarenga Oliveira 

Professor Orientador 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA A SER REALIZADA COM O GERENTE DA INCUBADORA 

Nome do respondente: .......................................................................... 

Pesquisador: Humberto Reis dos Santos Souza  

Local e Data: ........................................................................................ 
Caracterização 

da Incubadora 
Questões  

Busca-se 

compreender a 

configuração, 

estrutura e 

funcionamento 

da incubadora, 

bem como, o 

processo de 

incubação 

(CAULLIRAUX, 

2001; SILVA, 

2012) 
 

Alinhamento da incubadora com as empresas 

Quantas empresas a incubadora têm a capacidade de incubar? 

 

Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

Como se configura a infraestrutura da incubadora? 

 

Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 
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( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

Quais os serviços que a incubadora fornece às empresas incubadas? 

 

Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 
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Processo de incubação  

Quais as fases do processo de incubação adotado pela incubadora? 

 

Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

Qual o tempo médio do processo de incubação? 

 

Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 
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5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 
Como o processo de incubação é gerenciado pela incubadora? 

 

Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 
Observações: 
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ANEXO D - FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO ROTEIRO DA ENTREVISTA 

POR ESPECIALISTA 

 

Volta Redonda, 23 de setembro de 2018.  

 

Prezado professor,  

 

Em razão de seu conhecimento na área em que estou realizando minha pesquisa, tomo a 

liberdade de solicitar vossa avaliação do instrumento de pesquisa em anexo.  

O roteiro da entrevista faz parte do projeto de dissertação intitulado “Programa de 

Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos: uma Análise da Aplicação Envolvendo uma 

Incubadora”. O objetivo geral do estudo é analisar a contribuição da aplicação do Programa 

de Aprendizagem Vivencial em Gestão de Projetos para Incubadoras de Empresas.  

Sendo assim, uma das etapas da pesquisa consiste na realização de uma entrevista com os 

participantes da vivência na incubadora do CRITT (Centro Regional de Inovação e 

Transferência de Tecnologia da Universidade Federal do Juiz de Fora – UFJF), que servirá 

como uma das bases para a avaliação de um programa vivencial em gestão de projetos para 

uma empresa incubada. 

Nesse sentido, o instrumento precisa ser avaliado quanto ao não direcionamento, 

especificidade, espectro e profundidade como recomendado por Flick (2009). Além disso, 

julgamos pertinente que o instrumento seja avaliado segundo a qualidade (nível de 

entendimento da questão) e relevância (aplicabilidade da questão) (CRESWELL; 2010).  

Para tanto, solicitamos que atribua nota aos quesitos para avaliação relacionados no 

formulário. Caso julgue pertinente, utilize o campo observações para apontamentos 

adicionais.  

Pela colaboração, agradecemos de antemão, renovando préstimos de estima e admiração.  

Respeitosamente,  

 

_________________________________ 

Humberto Reis dos Santos Souza 

Mestrando 

 

Sob orientação de:  

 

_________________________________ 

Dr. Murilo Alvarenga Oliveira 

Professor Orientador 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA A SER REALIZADA COM OS PARTICIPANTES DA VIVÊNCIA 

Nome do respondente: .......................................................................... 

Pesquisador: Humberto Reis dos Santos Souza  

Local e Data: ........................................................................................ 
Etapas 

descritas no 

modelo lógico 

de Kriz e 

Hense (2006) 

Fatores de 

análise  

Questões  

Entradas F-1: Contexto.  
F-2: Qualidade 

do conteúdo 

do programa 
F-3: Qualidade 

do jogo de 

empresas e do 

simulador 
F-4: Atuação 

do mediador 
 

(F1) Os conhecimentos que você tinha a respeito de gestão de projetos antes do jogo de empresas foram suficientes para jogar? Se sim, quais? Como 

você os utilizou? 

 

Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

(F-1) Alguma experiência anterior facilitou sua atuação durante o jogo? 

 

Considere a questão acima e responda:  
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1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 
(F-2) Os objetivos de aprendizagem foram apresentados no início do curso? Na sua opinião, os objetivos de aprendizagem foram aplicáveis à sua 

realidade e/ou ao treinamento? Por quê? 

 

Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

(F-2) Com respeito às regras do jogo, elas ficaram claras no início do treinamento? 
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Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 
(F-2) Qual a sua percepção a respeito dos materiais, manuais e recursos didáticos do jogo? Eram de fácil compreensão? Eram aplicáveis à vivência? 

foram atrativos? Facilitaram o entendimento e operacionalização do jogo? Que características desses recursos podem melhorar? 

 
Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 
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(F-3) Qual a sua percepção a respeito dos materiais, manuais e recursos didáticos do jogo? Eram de fácil compreensão? Eram aplicáveis à vivência? 

foram atrativos? Facilitaram o entendimento e operacionalização do jogo? Que características desses recursos podem melhorar? 

 
Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 
(F-4) Quanto a análise dos resultados do jogo de empresas por meio dos relatórios gerenciais, qual a sua opinião (eram demasiadamente fáceis ou 

difíceis; poderiam ser analisados com esforço adequado)? 

 

Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 
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( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 
(F-4) Qual a sua opinião a respeito da atuação do mediador? Em um processo de melhoria contínua, quais sugestões para melhora na atuação você 

daria? 

 

Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 
Observações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas 

descritas no 

modelo lógico 

Fatores de 

análise  

Questões  
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de Kriz e 

Hense (2006) 

Processo F-5: Debriefing.  
F-6: 

Aprendizagem 

individual e 

social.  
F-7: Relação 

teoria e prática. 
 

(F-5) No debriefing, qual a sua percepção sobre as estratégias tomadas durante o jogo de empresas pelas outras equipes? Você utilizaria alguma 

estratégia implementada por outra equipe?  

 

Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

(F-5) Na sua percepção, o debriefing ajudou no seu aprendizado? Por quê?  

 
Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 
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5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 
(F-6) Como foi o seu relacionamento com os outros participantes e com o mediador?  

 

Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

(F-7) Em linhas gerais, o jogo de empresas permitiu que você aprendesse e/ou praticasse algum conceito de gestão de projetos? O que você 

aprendeu ou praticou que lhe chamou mais a atenção?  
 
Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 
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( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 
(F-7) Como você percebeu a relação de causa-efeito no processo de tomada de decisão? 

 

Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

Observações: 
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Etapas 

descritas no 

modelo lógico 

de Kriz e 

Hense (2006) 

Fatores de 

análise  

Questões  

Resultados  F-8: Aceitação 

do método.  
F-9: Efeitos 

e/ou resultados 

organizacionais. 
F- 10: Suporte 

ao participante.  
F-11: Efeitos na 

aprendizagem 

(Cognitivo, 

social e/ou 

motivacional).  
F-12: Áreas de 

conhecimento 

em GP e o 

gerenciamento 

da empresa 

incubada. 

(F-9) Quais foram as estratégias desenvolvidas por você ou sua equipe durante o jogo? Quais foram os efeitos dessas estratégias?  

 

Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

(F-10) O suporte oferecido pelos materiais, manuais e pelo mediador foram satisfatórios? Caso não, por quê? Você necessitou de algum tipo de 

suporte que não foi oferecido durante a vivência? Se sim, qual? 

 

Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 
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4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

(F-11) Quanto aos objetivos de aprendizagem, o que você aprendeu representou o que o treinamento prometeu entregar? 

 

Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

  

(F-11) Você e/ou sua equipe adotaram estratégias a partir do comportamento de outra equipe?  

Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 
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4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 
(F-11) A partir da vivência você ou sua equipe se sentiram motivados a aprender mais sobre gestão de projetos ou sobre o processo de incubação? 

Se sim, de que modo?  
 
Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 
(F-11; F-12) Na sua avaliação, como o curso contribui para o aumento do seu conhecimento em gestão de projetos? 

 

Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 
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3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

  
(F-12) A partir da vivência, como você compreende as relações entre gerenciar um projeto e gerenciar uma empresa incubada?  
 
Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 
(F-12) Quais as conexões entre a vivência no jogo  de empresas e a sua realidade em gestão de uma empresa incubada? 

 
Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 
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( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

  
(F-8, F-12) Na sua opinião, quais as vantagens e desvantagens na utilização de um jogo de empresas em uma incubadora? 

 

Considere a questão acima e responda:  

 

1) A questão apresenta não direcionamento? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

2) A questão apresenta especificidade adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

3) A questão apresenta espectro adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

4) A questão apresenta nível de profundidade adequado? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

5) A questão apresenta qualidade adequada (nível de entendimento da questão)? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 

 

6) A questão apresenta relevância adequada? 

( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo ( ) Não concordo nem discordo ( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 
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Observações: 
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ANEXO E - RELATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE O PROGRAMA 

Relatório de Curva S e Categorias de Desempenho Apresentado Durante Debriefing 

 

Fonte: elaborado pelos participantes do programa (equipe B), 2019. 



171 

 

Relatório de Gestão Apresentado Durante o Debriefing 

  

Fonte: elaborado pelos membros da equipe D, 2019. 
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Relatório do Caminho Crítico Apresentado Durante o Debriefing  

 

Fonte: elaborado pelos estudantes da equipe D, 2019.
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APÊNDICE A -  Protocolo de Ética 

 

Eu, Humberto Reis dos Santos Souza, aluno do Programa de Pós-Graduação em 

Administração (PPGA) da Universidade Federal Fluminense, gostaria de contar com a sua 

participação para ceder a entrevista.  

 

Todas as informações serão utilizadas para fins acadêmicos as opiniões dos entrevistados são 

confidenciais, sendo garantido o anonimato. Os dados não serão utilizados por terceiros.  

 

A gravação em áudio da entrevista é solicitada com a aquiescência dos participantes, podendo 

recusar-se a responder qualquer pergunta que a seu juízo não seja pertinente, ou mesmo, ser 

interrompida a pedido dos entrevistados. 

 

Este documento será assinado em duas vias. Uma ficará com o entrevistado e a outra com o 

entrevistador.  

 

 

Local e data: _____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humberto Reis dos Santos Souza 

 

Entrevistado 
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APÊNDICE B  – Alfa de Cronbach para Medir a Confiabilidade da Consistência 

Interna do Roteiro de Entrevista com o Gerente da Incubadora 
   

1º passo (k) 2º passo 

(divisão entre 

ΣSi² e S²) 

3º passo 

(multiplicação) 

1,00540541 0,979746965 0,985 

 

  

  

   

   

   

   

 
α= 0,985 
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APÊNDICE C – Alfa de Cronbach para Medir a Confiabilidade da Consistência Interna 

do Roteiro de Entrevista com os Participantes da Vivência 

1º passo (k) 2º passo (divisão 

entre ΣSi² e S²) 

3º passo 

(multiplicação) 

1,0076336 0,906743452 0,914 

 

  

  

   

   

   

   

 
α=0,914 
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APÊNDICE D – Formulário AHP para os Fatores Associados ao Modelo de Kriz e Hense (2006) 

FORMULÁRIO AHP (ÁREA DE JOGOS DE EMPRESAS) 

Nome do avaliador : .......................................................................... 

Pesquisador: ........................................................................................ 

Local e Data: ........................................................................................ 

Orientações: Este formulário visa identificar, por ordem de importância, quais os fatores mais relevantes para cada processo descrito no modelo lógico de Kriz e Hense 

(2006). Siga as orientações para o preenchimento como descritas. Os fatores em análise estão abaixo descritos:  

 

Etapas descritas no modelo 

lógico de Kriz e Hense 

(2006) 

 

Entradas Fatores de análise  
F-1: Contexto.  
F-2: Qualidade do conteúdo do programa 
F-3: Qualidade do jogo de empresas e do simulador 
F-4: Atuação do mediador 
 

Processo F-5: Debriefing.  
F-6: Aprendizagem individual e social.  
F-7: Relação teoria e prática. 
 

Resultados  F-8: Aceitação do método.  
F-9: Efeitos e/ou resultados organizacionais. 
F- 10: Suporte ao participante.  
F-11: Efeitos na aprendizagem (Cognitivo, social e/ou motivacional).  
F-12: Áreas de conhecimento em GP e o gerenciamento da empresa incubada. 
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Tabela 1. Escala de Saaty 

Intensidade de importância Definição 

1 Mesma importância 

3 Importância moderada 

5 Importância forte 

7 Importância muito forte 

9 Importância absoluta 

2, 4, 6, 8 Intermediários 

Fonte: Adaptado de Saaty (1987); Costa (2006); Briozo e Musetti (2015) 

Por gentileza atribua notas comparativas para os fatores de análise F-1, F-2, F-3 e F-4 (As notas apresentam intensidade de importância que varia de 1 a 9 

conforme descrito na Tabela 1):  

Entradas: 

F-1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-2 

 

F-1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-3 

 

F-1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-4 

 

F-2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-3 

 

F-2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-4 

 

F-3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-4 
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Processo: 

Por gentileza atribua notas comparativas para os fatores de análise F-5, F-6, F-7  (as notas apresentam intensidade de importância que varia de 1 a 9):  

 

F-5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-6 

 

F-5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-7 

 

F-6 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-7 
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Resultados: 

Por gentileza atribua notas comparativas para os fatores de análise F-8, F-9, F-10, F-11, F-12 (as notas apresentam intensidade de importância que varia de 1 a 

9):  

 

F-8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-9 

 

F-8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-10 

 

F-8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-11 

 

F-8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-12 

 

F-9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-10 

 

F-9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-11 

 

F-9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-12 

 

F-10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-11 

 

F-10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-12 

 

F-11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-12 
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APÊNDICE E – Formulário AHP para as Áreas de Conhecimento em Gestão de Projetos 

AVALIAÇÃO AHP A SER REALIZADA PELO GERENTE DA INCUBADORA  

Nome do avaliador : .......................................................................... 

Pesquisador: ........................................................................................ 

Local e Data: ........................................................................................ 

 

Por gentileza atribua notas comparativas para os fatores de análise F-1 a F-4 (As notas apresentam intensidade de importância que varia de 1 a 9 conforme 

descrito na Tabela 1):  

Tabela 1. Escala de Saaty 

Intensidade de importância Definição 

1 Mesma importância 

3 Importância moderada 

5 Importância forte 

7 Importância muito forte 

9 Importância absoluta 

2, 4, 6, 8 Intermediários 

Fonte: Adaptado de Saaty (1987); Costa (2006); Briozo e Musetti (2015) 
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Fatores de análise: 

Áreas de conhecimento em Gestão de 

Projetos  

Descrição da análise 

FATORES ASSOCIADOS AO 

TRIÂNGULO DAS 

RESTRIÇÕES 

F-1: GERENCIAMENTO DA 

QUALIDADE 

F-2: GERENCIAMENTO DOS 

CUSTOS  

F-3: GERENCIAMENTO DO 

PRAZO 

F-4: GERENCIMENTO DO 

ESCOPO  

GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS E O PROCESSO DE 

INCUBAÇÃO 

Identificar as áreas de conhecimento 

em gestão de projetos adotadas de 

acordo com o processo de incubação 

em ordem de importância (PMBOK, 

2015).  

 
 

 

Fatores associados ao Triângulo das Restrições: 

F-1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-2 

 

F-1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-3 

 

F-1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-4 

 

F-2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-3 

 

F-2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-4 

 

F-3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-4 
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Por gentileza atribua notas comparativas para os fatores de análise F-5 a F-8 (As notas apresentam intensidade de importância que varia de 1 a 9 conforme 

descrito na Tabela 1):  

Fatores de análise: 

Áreas de conhecimento em Gestão de 

Projetos  

Descrição da análise 

FATORES NÃO ASSOCIADOS 

AO TRIÂNGULO DAS 

RESTRIÇÕES  

F-5: GERENCIAMENTO DAS 

AQUISIÇÕES 

F-6: GERENCIAMENTO DA 

COMUNICAÇÃO 

F-7: GERENCIAMENTO DO 

RISCO 

F-8: GERENCIMENTO DOS 

RECURSOS   

GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS E O PROCESSO DE 

INCUBAÇÃO 

Identificar as áreas de conhecimento 

em gestão de projetos adotadas de 

acordo com o processo de incubação 

em ordem de importância (PMBOK, 

2015).  

 
 

 

 

Outros fatores: 

F-5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-6 

 

F-5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-7 

 

F-5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-8 

 

F-6 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-7 

 

F-6 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-8 

 

F-7 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F-8 
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APÊNDICE F - – Resultados da AHP para os Fatores Associados ao Modelo de 

Kriz e Hense (2006) 

Avaliador A 
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Avaliador B 
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Avaliador C 
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Média Geométrica Ponderada  

AIP 

Fatores 

Prioridade 

relativa 

Prioridade não 

normalizada Fatores 

Prioridade 

relativa 

Prioridade não 

normalizada Fatores 

Prioridade 

relativa 

Prioridade não 

normalizada 

F1 0,131 0,113 F5 0,267 0,205 F8 0,137 0,119 

F2 0,158 0,136 F6 0,501 0,385 F9 0,097 0,085 

F3 0,501 0,432 F7 0,233 0,179 F10 0,372 0,324 

F4  0,210 0,181     0,769 F11 0,235 0,205 

    0,862       F12 0,158 0,138 

                0,871 

           

   Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3       

 F1 0,042 0,169 0,535  Decisores   Pesos   

 F2 0,116 0,251 0,101  avaliador 1  0,5   

 F3 0,524 0,450 0,282  avaliador 2  0,25   

 F4  0,318 0,131 0,082  avaliador 3  0,25   

 F5 0,082 0,377 0,701         

 F6 0,739 0,472 0,085  Soma   1   

 F7 0,179 0,151 0,213       

 F8 0,047 0,315 0,293       

 F9 0,051 0,242 0,082       

 F10 0,337 0,256 0,379       

 F11 0,371 0,084 0,153       

 F12 0,194 0,104 0,093       
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APÊNDICE G – Resultados da AHP para as Áreas de Conhecimento em Gestão de 

Projetos 

Gerente 1 
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Gerente 2
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Média geométrica ponderada  

AIP 

Fatores 

Prioridade 

relativa 

Prioridade não 

normalizada     Fatores 

Prioridade 

relativa 

Prioridade não 

normalizada 

F1 0,226 0,828     F5 0,205 0,200 

F2 0,211 0,773     F6 0,301 0,293 

F3 0,465 1,705     F7 0,318 0,310 

F4  0,098 0,361     F8 0,176 0,171 

    3,667         0,974 

                

        

        

        

   Avaliador 1 Avaliador 2     

 F1 0,161 4,250  Decisores   Pesos 

 F2 0,224 2,667  Gerente  1  0,5 

 F3 0,484 6,000  Gerente 2  0,5 

 F4  0,130 1,000       

             

 F5 0,306 0,130       

 F6 0,244 0,353  Soma   1 

 F7 0,306 0,313     

 F8 0,144 0,204     
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Figura 10 – Relatório de Gestão Simplificado 
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APÊNDICE I – Planilha de Apoio à Tomada de Decisão 

 

  

Períodos ONT VPR VC IDP (SPI) IDC (CPI)

Mês

Orçado  Realizado  Gasto 

Valor total 

planejado 

para o projeto

Orçado Realizado Gasto
Variação de 

Prazo

Variação de 

Custo

Indice 

Desempenho 

de Prazo

Indice 

Desempenho 

de Custo

Ativ.
VP  VA  CR 

Orçamento 

no término
VP VA CR = VA – VP = VA – CR = VA / VP = VA / CR

1.1 Seleção dos Projetos 10 10 300,00R$        3,75R$       300,00R$        300,00R$            299,80R$            300 300 300 300 0 0 1,00 1,00

1.2 Desenvolver Plano de Abertura 10 10 300,00R$        3,75R$       300,00R$        300,00R$            300,00R$            300 300 300 300 0 0 1,00 1,00

1.3 Desenvolver Plano-Base 15 15 450,00R$        3,75R$       450,00R$        450,00R$            450,00R$            450 450 450 450 0 0 1,00 1,00

1.4 Identificar Riscos 10 28 300,00R$        3,75R$       300,00R$        246,00R$            840,00R$            300 300 246 840 -54 -594 0,82 0,29

1.5 Autorização do Projeto 10 8 300,00R$        3,75R$       300,00R$        306,00R$            240,00R$            300 300 306 240 6 66 1,02 1,28

2.1.1 Desenvolver instalações para os terminais 100 106 20.000,00R$   4,84R$       18.000,00R$     20.000,00R$    18.800,00R$      22.071,43R$      20.000 20.000 18.800 22.071 -1.200 -3.271 0,94 0,85

2.1.2
Desenvolver instalações para a Montagem 

dos Leitores de Código de Barra e QR Code 100 106 20.000,00R$   4,84R$       18.000,00R$     20.000,00R$    18.800,00R$      22.971,43R$      20.000 20.000 18.800 22.971 -1.200 -4.171 0,94 0,82

2.2.1 Orçamento  Equipamentos 35 35 1.200,00R$     4,84R$       1.200,00R$     1.200,00R$        1.368,08R$        1.200 1.200 1.200 1.368 0 -168 1,00 0,88

2.2.2
Compra Equipamentos para Fabricação dos 

Terminais 80 81 13.000,00R$    4,84R$       11.000,00R$      13.000,00R$    12.870,00R$      14.677,03R$      13.000 13.000 12.870 14.677 -130 -1.807 0,99 0,88

2.2.3
Compra Equipamentos para a montagem dos 

Leitores de Código de Barra e QR Code 80 81 13.000,00R$    4,84R$       11.000,00R$      13.000,00R$    12.870,00R$      14.677,03R$      13.000 13.000 12.870 14.677 -130 -1.807 0,99 0,88

2.2.4 Instalar Equipamentos 70 61 10.000,00R$    4,84R$       10.000,00R$      10.000,00R$    10.900,00R$      12.848,66R$      10.000 10.000 10.900 12.849 900 -1.949 1,09 0,85

2.3 Testar Processo 30 30 2.000,00R$     4,84R$       2.000,00R$     2.000,00R$        1.172,64R$        2.000 2.000 2.000 1.173 0 827 1,00 1,71

2.3.1 Planejamento dos Cargos e Salários 20 18 1.000,00R$     4,53R$       1.000,00R$     1.020,00R$        880,14R$            1.000 1.000 1.020 880 20 140 1,02 1,16

2.3.2 Contratação Gestores 25 26 2.000,00R$     4,53R$       2.000,00R$     1.980,00R$        1.002,77R$        2.000 2.000 1.980 1.003 -20 977 0,99 1,97

2.3.3 Contratação Operadores 35 30 1.500,00R$     4,53R$       1.500,00R$     1.575,00R$        1.442,28R$        1.500 1.500 1.575 1.442 75 133 1,05 1,09

2.3.4 Desmobilização da Equipe de Projeto 10 16 500,00R$        4,53R$       500,00R$        470,00R$            613,87R$            500 500 470 614 -30 -144 0,94 0,77

3.1 Pagamentos Finais 20 10 1.000,00R$     4,53R$       1.000,00R$     1.100,00R$        450,00R$            1.000 1.000 1.100 450 100 650 1,10 2,44

3.2 Avaliar e Reconhecer Pessoas 10 10 500,00R$        4,53R$       500,00R$        500,00R$            300,00R$            500 500 500 300 0 200 1,00 1,67

3.3 Feedback do cliente ou stakeholders 10 10 500,00R$        3,75R$       500,00R$        500,00R$            300,00R$            500 500 500 300 0 200 1,00 1,67

3.4 Avaliação Pós-Projeto 10 10 500,00R$        3,75R$       500,00R$        500,00R$            300,00R$            500 500 500 300 0 200 1,00 1,67

3.5 Documentar Lições Aprendidas 10 10 300,00R$        3,75R$       300,00R$        300,00R$            300,00R$            300 300 300 300 0 0 1,00 1,00

3.6 Início da comercialização 10 10 300,00R$        3,75R$       300,00R$        300,00R$            300,00R$            300 300 300 300 0 0 1,00 1,00

3.7 Graduação 30 25 900,00R$        3,75R$       900,00R$        945,00R$            850,00R$            900 900 945 850 45 95 1,05 1,11

TOTAL 89.850 88.232,00R$      98.655,16R$      89.850

Nº
Outros 

Gastos

Quantidade 

de Dias 

Planejado

Despesa
Custo Hora 

Equipe

Quantidade 

de Dias 

Executado

Linha de Base 

de Custo

Índice de Desempenho

No Período (R$) Acumulado (R$)

Valor Valor acumulado Variações
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APÊNDICE J – Relatório Gerencial Fornecido pelo Simulador PMS-SIM 

 


