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RESUMO

Este trabalho apresenta uma pesquisa empírica realizada com especialistas na área de jogos de
empresa e tem como objetivo analisar o potencial de uso do xadrez como um recurso didático
para aplicação de jogos de empresa. Para este fim, foi realizada uma revisão teórica que
engloba a aprendizagem por meio do xadrez. Em seguida, foram apresentados os
procedimentos metodológicos utilizados, a análise dos resultados encontrados e as
considerações fmais. Por meio da pesquisa realizada analisou-se que apesar de ser viável a
utilização do xadrez como um recurso didático junto aos jogos de empresa, ele não possui a
capacidade de transmitir conhecimentos específicos do campo da Administração de empresas
ou de integrar a teoria com a prática sendo necessária uma adaptação do xadrez para realidade
empresarial. Com este estudo foi possível observar, por meio do método Delphi, que o xadrez
desenvolve nos participantes a habilidade de tomar decisões; o raciocínio lógico; capacidade
de concentração; raciocínio estratégico; habilidades de observação; reflexão e análise;
criatividade e imaginação; habilidades de planejamento e visão futurísticas além de auxiliar
no desempenho dos alunos no curso de graduação em Administração podendo ser utilizado
como uma ferramenta didática para aplicação de jogos de empresa.

Palavras - chave: Jogo de Empresas. Recursos Didáticos. Xadrez.



ABSTRACT

This paper presents an empirical research with experts in the field of business games which
aims to analyze the potential use of chess as a teaching resource for application business
games. To this purpose, we conducted a literature review that includes learning through chess.
Then, we presented the methodological procedures used, the analyze of the results and final
considerations. Through there search, it was analyzed that although the viability of using
chess as a teaching resource with the games company, it does not have the ability to transmit
specific knowledge of the field of Business Administration or integrate theory with practice,
necessitate in gan adaptation of chess to business reality. With this work was possible to
observe, through of the Delphi method, that the chess develops in the participants the ability
to make decisions, the logical reasoning, ability to concentrate, strategic thinking, observation
skills, reflection and analysis, creativity and imagination; planning skills and futuristic vision,
also aids in the performance of students in undergraduate degree in Business Administration.
The chess also can be used as a teaching tool for applying business games.

Keywords: Business Games. Didactic Resource. Chess.
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1 INTRODUÇÃO

Uma revisão de literatura sobre jogos de empresas permite afIrmar que pesquisas sobre

as contribuições e aplicação dos jogos para a formação de gestores é assunto relevante nos

estudos da área de ensino e pesquisa em Administração. Nos EUA este foco é dado desde a

década de 1950, já no Brasil este movimento se iniciou em 1970 e se intensificou a partir dos

anos 2000 (BERNARD, 2006; ARBEX; CORRÊA; MELO JUNIOR; RIBAS; LOPES; 2006;

NEVES; LOPES, 2001 apud MOTTA; QUINTELLA,2012). Tanto nos EUA quanto no

Brasil, tal interesse se expressa pelo entendimento de que o incentivo à aplicação de jogos de

empresas no processo de ensino-aprendizagem em Administração resulta em importante

estímulo à satisfação de alunos e professores (SAUAIA, 1995; LOPES, 2001; SHEIZI;

SANTOS, 2003; OLIVIER ROSAS, 2004; NAGAMATSU; FEDICHINA; GOZZI;

BOLDRIN, 2006; LACRUZ; VILLELA, 2006, MOTTA; QUINTELLA, 2012). Além desta,

outras qualidades também são atribuídas à aplicação de jogos para a formação de

Administradores, como desenvolvimento de competências para: reconhecer e definir

problemas e equacionar soluções (ANDERSON; LAWTON, 2007; MOTTA, QUINTELLA;

ARMOND-DE-MELO, 2012); exercer o processo de tomada de decisões (KEYS; WOLFE,

1990 apud SAUAIA, 2008; SAUAIA, 1995; MENDES, 2000; OLIVIER ROSAS, 2004);

desenvolver comunicação interpessoal ou intergrupal e negociações (CAVALCANTI;

SAUAIA, 2006; MOTTA; QUINTELLA; ARMOND-DE-MELO, 2012); ter iniciativa

(SAUAIA, 1995; MOTTA; ARMOND-DE-MELO; PAIXÃO, 2012).

Diversas pesquisas também apontam para a elevada aplicação dos jogos pelas

Instituições de Ensino Superior (IES) que ofertam cursos de gestão. Nos EUA, Faria (1998)

identificou que das 381 IES estudadas por ele em 1998, 97,5% utilizavam jogos e simuladores

em seus cursos. No Brasil, Bernard (2006) constatou que 61,4% das IES aplicavam jogos de

empresas para a formação de administradores em 2005. Mais especificamente, foram

identificados os seguintes índices estaduais de aplicação dos jogos: 41% das IES paranaenses
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em 2005 (ARBEX;CORRÊA; MELO JUNIOR; RIBAS; LOPES; 2006); 48,5% das IES

paulistas em 2008 (NEVES; LOPES, 2008); e 44,7% das IES baianas em 2008 (MOTTA;

QUINTELLA,2012).

Entretanto, Motta e Quintella (2012) observaram, em seu levantamento sobre a

aplicação de jogos no estado da Bahia, que o índice de IES que declaravam utilizar os jogos

era superior (74,5%) àquelas que, de fato, utilizavam (44,7%). Observaram ainda que, mesmo

existindo o componente curricular "jogos de empresas" (ou nomenclaturas similares) em

40,4% das IES estudadas, pouco mais da metade dessas realmente aplicam jogo na formação

de administradores. Para os autores, o fator determinante para esta aplicação é a

disponibilidade de um software como recurso didático, já que apenas 9,5% das IES que

aplicavam jogos de empresas, o faziam sem o uso de um software.

Por outro lado, Motta e Quintella (2012) também identificaram: (1) que o custo de

aquisição do software é o principal motivo para sua escolha, dentre aquelas IES que aplicam

jogos por meio deste recurso; (2) o principal motivo para a não utilização de software, dentre

aquelas IES que aplicam jogos sem este recurso; (3) e ainda o principal motivo para a não

aplicação de jogos de empresas. Ou seja, o custo do software é o principal limitador de uma

aplicação mais ampla de jogos de empresas.

Observa-se, então uma situação de contraste. De um lado há um amplo

reconhecimento dos jogos de empresas como uma técnica de ensino que auxilia o

desenvolvimento de competências desejadas para o administrador. Por outro, uma limitação

de uso imposta pelo custo do recurso didático mais popular (software) para a aplicação dos

jogos de empresas. Assim, o objetivo desta pesquisa é identificar os alcances e limites da

utilização do xadrez como um recurso alternativo ao software para a aplicação de jogos de

empresa, defmido para isso o seguinte problema de pesquisa: Quais são os alcances e limites

da utilização do xadrez como um recurso alternativo ao software para a aplicação de jogos de

empresa?

Pesquisas realizadas por Rezende (2005) comprovam que a prática do xadrez gera

benefícios ao indivíduo, como: desenvolvimento do raciocínio lógico e estratégico; aumento

na capacidade de concentração; autoestima; maior integração social; criatividade, e

imaginação entre outros. Desta forma, acredita-se no potencial de utilização do xadrez como

recurso didático em atividades de jogos de empresas.

A contextualização dessa proposta dar-se-á em quatro etapas. Primeiramente, será

apresentada uma revisão teórica que engloba a aprendizagem por meio do xadrez e os jogos
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de empresa. Em seguida, serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados e a

análise dos resultados encontrados. Finalmente, serão apresentadas as considerações finais.



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 XADREZ E APRENDIZAGEM

°jogo de xadrez é tido como um dos exercícios de estratégia mais antigos que existe.

Este é composto por um tabuleiro de 64 casas, e seis tipos de peças: um rei, uma dama, um

peão, duas torres, dois cavalos e dois bispos. °principal objetivo do jogador é atacar o rei

adversário até que ele não tenha mais como fugir. Na linguagem coloquial utilizada no jogo

diz-se "aplicar xeque-mate".

De acordo com Rezende (2005), há diversas histórias sobre a sua origem. No entanto,
,

a teoria mais aceita é que ele se originou na India por volta do século VI d.C. (MALBA

TAHAN, 1950). No início, o jogo era conhecido como "Chaturanga" e podia ser jogado com

dois ou mais jogadores. Com o tempo, através dos comerciantes, o jogo tomou-se popular, até
,

ser amplamente conhecido na Europa e Asia, por volta do ano 1000. No Brasil, o jogo surgiu

por meio do Dom João VI em 1808 (CASTRO, 1994, p.3-4). Desde então, vários estudiosos e

enxadristas vêm aprimorando e utilizando o jogo como ferramenta educacional (REZENDE,

1999; 2002; SASSO, 2008).

Há estudos que sugerem o uso do xadrez como uma técnica de ensino e aprendizagem

e relatam sua importância (REZENDE, 1999; 2002; SASSO, 2008).Através destes estudos é

possível levantar informações que auxiliam na compreensão de mecanismos envolvidos à:

percepção; memória; aprendizado; raciocínio lógico e atenção. Há também autores (SILVA,

2002;REZENDE, 2002; 2007; SÁ, 2007) que têm destacado os benefícios gerados pelo

xadrez nas escolas e universidades e por isso acreditam que a inclusão das

práticasenxadrísticas como parte das atividades escolares permite que o

alunodesenvolvacompetências e habilidades,que ampliam sua capacidade de percepção em

relação ao espaço-tempo, e também a paciência, a tolerância, a perseverança e o autocontrole.
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Rezende (2005) defende a aplicação pedagógica do xadrez, por desenvolver valores éticos e

morais ao ensinar o "saber ganhar" e "saber perder" e o respeito às regras. Sua utilização no

ambiente acadêmico visa: (1) formação do cidadão; (2) recuperação do desempenho; (3)

formação moral, psicológica e social; (4) valorização do esforço; (5) cooperação mútua.

Para Diakov (1926, apud NOBRE; CAETANO; BORGES; 2004, p.2), a prática do

xadrez como suporte pedagógico valoriza a imaginação, a criatividade, auxilia na gerência de

atividades e processos de autonomia, atenção e memória, socialização, organização e fluência

do pensamento e desenvolvimento da inteligência, além de contribuir para a percepção de

regras e esquemas, flexibilização do pensamento e estruturação de esquemas de ação, o que

implica em aceitar pontos de vistas diferentes, tomar decisões e saber das conseqüências

destas decisões.

Conforme Traumann (2006), no primeiro lance de um jogo de xadrez há 20

possibilidades diferentes para se fazer um mov"imento. Após a abertura, existem 35

possibilidades de lances diferentes para cada jogador. Com o andamento do jogo essas

possibilidades aumentam exponencialmente, desenvolvendo no participante a capacidade de

tomada de decisão devido a necessidade do jogador fazer a escolha certa dos primeiros lances,

pois são eles que vão defmir a abertura do jogo, uma fase importante na partida.

Segundo Tavares Neto (2005) o xadrez proporciona a um praticante, criatividade,

concentração, memorização, paciência, disciplina, respeito a adversários, árbitros e leis. Desta

forma, pode-se concluir que as características do xadrez oferecem um potencial ao jogopara o

desenvolvimento de valores humanos, necessários a diversas formações profissionais,

inclusive a Administração. Segundo Rezende (2005) a sociedade moderna impõe a

necessidade de profissionais cada vez mais preparados e habilitados em todos os seus

aspectos, para enfrentar as realidades do cotidiano. Para o autor, a visão "taylorista" vai dando

lugar a visão contemporânea de empresários, administradores, educadores e outros segmentos

da sociedade, da necessidade de mão-de-obra qualificada, especializada e que esteja de acordo

com os critérios do mundo globalizado no qual estamos inseridos. Silva (2004) apresenta uma

relação entre as características do xadrez e os aspectos educacionais e de formação do caráter

do indivíduo, apresentados no Quadro 1.
,.



14

ua ro - arac erls Icas o a rez e suas mp Icaçoes uca Ivas
Características do xadrez Implicações nos aspectos educacionais e de

formação do caráter
Fica-se concentrado e imóvel na cadeira O desenvolvimento do autocontrole psicofisico
Fornecer um número de movimentos num Avaliação da estrutura do problema e do tempo

determinado tempo disponível
Movimentar peças após exaustiva análise de Desenvolvimento da capacidade de pensar com

lances abrangência e profundidade
Após encontrar um lance, procurar outro melhor Tenacidade e empenho no progresso contínuo

Partindo de uma posição a princípio igual, Criatividade e imaginação
direcionar para uma conclusão brilhante

(combinação)
O resultado indica quem tinha o melhor plano Respeito à opinião do interlocutor
Dentre as várias possibilidades, escolher uma Estímulo à tomada de decisões com autonomia

única, sem ajuda externa
Um movimento deve ser consequência lógica do Exercício do pensamento lógico, auto

anterior e deve ~resentar o~óximo consistência e fluidez de raciocínio.

Q d 1 C t ' f d X d I .- - Ed t-

Fonte: Silva (2004).

Esta concepção da contribuição do xadrez para a formação educacional é

compartilhada por diversos países como França, Holanda, Japão, Rússia e EUA, onde o jogo

faz parte do currículo escolar. De acordo com Pimenta (2009), esses países observaram

melhorias significativas no coeficiente escolar e uma redução no nível de atendimentos a

alunos com dificuldades de concentração. Diacov, Petrovsky e Rudik (1926, apud PIMENTA,

2009), ao averiguarem o real valor educativo do xadrez, verificaram que os enxadristas eram

muito superiores à população russa em geral quanto à memória, imaginação, atenção

distribuída e ao pensamento lógico.

2.2 JOGOS DE EMPRESAS

Algumas características básicas que diferenciam os jogos de empresas de outras

atividades são: o divertimento, a alegria, a tensão e a fascinação que exerce. Estas

características fazem com que os defensores de uma metodologia educacional e empresarial

participativa a incluam os jogos de empresas como instrumentos de suma importância para a

formação de gerentes e administradores (BRANDALIZE, 2008)_

As principais características dos jogos de empresas são: a) Possibilidade de modelar a

realidade da empresa; b) Atividades pertinentes à atividade a ser explorada; c) Papéis claros;

d) Regras Claras; e) Condições para ser um jogo atrativo e envolvente (BRANDALIZE,

2008).

Segundo Faria (2000), seguindo como base sua pesquisa de 25 anos com o uso desta

ferramenta, os jogos de empresas eram utilizados na sua maioria, para treinamento de equipes

gerenciais, sendo com o passar do tempo oferecido para o meio acadêmico. Primeiramente
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foram realizados vários estudos relacionados à análise das correlações associadas ao

desempenho das equipes. Era feita uma comparação entre o perfil dos participantes e o

desempenho de suas respectivas equipes. Era examinado o envolvimento do instrutor e as

consequências produzidas deste envolvimento aos participantes. Também foi feita uma

análise da eficiência e eficácia dos jogos de empresa como ferramenta educacional por meio

da comparação com outros métodos mais tradicionais como aulas expositivas e seminários.

Dentre diversos autores brasileiros da área, o Sauaia (2006) tem contestado

experimentos internacionais e inovado na aplicação dos jogos de empresas por meio da

utilização de um ambiente experimental de pesquisa.

Algumas pesquisas que vêem sendo realizadas destacam a importância dos jogos de

empresas no processo de aprendizagem dos adultos. No quadro 2 pode-se observar que

existem semelhanças entre o xadrez e os jogos de empresas.Desta forma, estuda-se a

possibilidade de utilizar o xadrez como um recurso didático nos jogos de empresas.

CONTRIBUIÇÃO

uadro 2: Características do

Desenvolvimento do raciocínio lógico;

Estratégico e matemático; Capacidade

de concentração; Habilidades de

observação; Reflexão e análise;

Criati vidade e imaginação.

Conhecimento e entendimento do cliente e do

mercado, visando a criação de valor de forma

sustentada para o cliente, gerando maior

competitividade nos mercados.

COMO SE

BUSCA
Através da utilização de estratégias

Através da aplicação de conceitos e elaboração

de estratégicas

MEIO

UTILIZADO
Tabuleiros próprios para jogo. Simulador ou tabuleiro.

Fonte: Elaborado pelos autores.



16

Com base neste referencial, entende-se que através da aprendizagem do jogo de

xadrez, o indivíduo está desenvolvendo e assimilando habilidades e conhecimentos similares

àqueles desejados pela aplicação dos jogos de empresas (KEYS; WOLFE, 1990; SAUAIA,

1995; MENDES, 2000; LOPES, 2001; SHEIZI; SANTOS, 2003; OLIVIER; ROSAS, 2004;

CAVALCANTI; SAUAIA, 2006; LACRUZ; VILLELA, 2006; NAGAMATSU;

FEDICHINA; GOZZI; BOLDRIN, 2006;ANDERSON; LAWTON; 2007; MOTTA;

QUINTELLA; 2012; MOTTA; QUINTELLA; ARMOND-DE-MELO; 2012; MOTTA;

ARMOND-DE-MELO; PAIXÃO; 2012).



3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a construção desta pesquisa, utilizou-se a opinião de especialistas em jogos de

empresa, por meio do instrumento Delphi. De acordo com Kayo e Securato (1997) trata-se de

um método para estruturar um processo de comunicação grupal de maneira que o processo

seja efetivo em permitir a um grupo de indivíduos, como um todo, a lidar com um problema

complexo. A elaboração de uma pesquisa utilizando o instrumento Delphi pode ser observada

na Figura 1.
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Figura 1 - Fluxo de elaboração de uma pesquisa utilizando o método Delphi

Início

Elaborar os questionários e
selecionar os especialistas

Envio do questionário
para os especialistas

Não

Resposta e retorno dos
questionários

Fonte: Elaboração própria com base em Wright e Giovinazzo (2000) e Helmer (1968,apudLEAL JUNIOR,
2010).

Tabulação e análise dos
questionáriosrecebidos

o objetivo principal do método é tentar obter o mais confiável consenso entre os

especialistas. Para Kayo e Securato (1997), há dois tipos de procedimentos mais comuns para

a aplicação do Delphi: o método convencional, no qual o questionário é enviado ao

especialista e se espera retorno e o Delphi em tempo real (Real- Time Delphi ou Delphi

Conference) no qual são usados computadores ligados em rede em que todos os especialistas

respondem ao questionário ao mesmo tempo, sendo que os processamentos das informações

Convergência
sati sfatória?

Sim

Conclusões gerais

Final



19

são feitos quase que concomitantemente. Esse método pode ser aplicado individualmente ou

coletivamente. Nesta pesquisa, foi adotado o método convencional, pois mesmo com o maior

tempo despendido para o retorno da resposta, foi possível contar com a participação de

diversos especialistas sem a necessidade de reuni-los em um único local.

De acordo com Hsu e Sandford (2007, apud LEAL JUNIOR, 2010), o método Delphi

na análise dos dados pode envolver tanto os dados qualitativos quanto os dados quantitativos.

Qualitativos quando os estudos utilizam questões abertas para solicitar as opiniões dos

especialistas e por meio de rodadas se alcança o nível esperado de consenso, ou seja,

convergência das opiniões. Já as estatísticas mais importantes utilizadas no estudo Delphi são

as de medida de tendência central (média mediana, moda) e nível de dispersão (desvio padrão

e variação interquartis) para apresentação das informações relativas às respostas coletivas dos

especialistas entrevistados. O cálculo do coeficiente de variação (CV) pode ser feito pela

média ou pela mediana.

Para a análise dos dados desta pesquisa, por se tratar de um baixo número de

respondentes (característica do Método Delphi) , optou-se pela utilização dos cálculos pelas

medianas. Neste caso, considera-se a convergência quando o valor do CV encontrado na

pergunta for inferior ou igual a 25%, como apresentado na Equação 1:

cv = Q3-Ql < 25%
M

(1)

Sendo: Q3= terceiro quartil; QI = primeiro quartil e M= mediana.

Em relação ao número de especialistas para aplicação do método Delphi, segundo

Miles e Scapolo (2006), deve-se buscar entre 10 e 20. Já para Huber e Delbeq (apud ROCHA,

2004), devem ser considerados pelo menos cinco, sendo que dez geram melhores resultados.

Com base em estudos empíricos, Buarque (apud ROCHA, 2004) concluiu que um número

ótimo estaria entre 5 a 9. Segundo Wright e Giovinazzo (2000), há em média uma abstenção

de 30 a 50% dos respondentes na primeira rodada e de 20 a 30%, na segunda rodada. Grisi e

Brito (2002) citam que a desistência não anunciada de alguns participantes, entre a primeira e

a última rodada, gira em torno de 50% dos participantes originais.

Para realização desta pesquisa foi necessária a escolha dos especialistas. Pode-se

entender especialista como um indivíduo ou grupo de indivíduos com treinamento adequado e

familiarizado com o equipamento e processos que constituem o objeto de análise. (AYYUB,
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2001). Com base neste conceito foram escolhidos onze especialistas brasileiros na área de

jogos de empresa considerados prováveis respondentes pelos pesquisadores. Estes foram

selecionados de acordo com o grau de conveniência traçado pelos mesmos.

Foi aplicado um questionário (Apêndice B) com perguntas relacionadas ao uso do

xadrez como uma ferramenta nos jogos de empresas (classificadas com alto grau de

pertinência por 80% dos respondentes variando entre cinco e sete) nas quais os respondentes

deveriam classificar segundo o grau de concordância encontrado através de uma escala

intervalar de 1 a 7.

Considerando estas condições, neste estudo foram selecionados 11 especialistas na

área de jogos de empresa. O questionário foi enviado por e-mail através da ferramenta Google

Does, sendo que 10 participantes enviaram as respostas na primeira rodada.

Somente um respondente é do sexo feminino, sendo os demais do sexo masculino.

Cinco dos respondentes possuem entre 31 e 40 anos, um possui idade inferior a 30 anos e os

demais têm idade superior a 40 anos. Dentre os respondentes, seis tem entre três e cinco anos

de experiência na área de jogos e se consideram conhecedores dos jogos de empresa. Um

possui entre seis e nove anos de experiência e três possuem mais de 10 anos.

Todos os respondentes possuem formação superior na área de Administração,

Engenharia ou Contabilidade sendo que oito são da área de Administração. Cinco dos

respondentes possuem doutorado, quatro possuem mestrado e um possui somente graduação.



4 RESULTADOS

Através dos questionários enviados aos especialistas em jogos de empresa, obtiveram-

se as seguintes respostas:

Tabela 1 - Resultados obtidos através dos guestionários enviados aos es~ecialistas
Item de Avaliação ou afirmação Coeficiente de Variação Mediana

Rodada da 3a

1 2 3 Rodada
1. O xadrez também pode ser utilizado como uma ferramenta que 0,5 0,5 0,06 4
auxilia a integração entre a teoria e a prática

2. O xadrez desenvolve nos participantes a habilidade de tomar 0,36 0,33 0,20 6
decisões
,

3. E possível transmitir conhecimentos específicos do campo da 0,25 ° 0,18 4
Administração de Empresas de um modo prático e experimental
por meio do jogo de xadrez

4. O Xadrez é uma ferramenta que proporciona um aprendizado 0,44 0,25 0,25 4
prático para solução de problemas do cotidiano empresarial

5. O uso dos conceitos e estratégias do xadrez nos jogos de
empresa trará grandes beneficios para o desenvolvimento e
aprimoramento para os jogos de empresas como:

a) Desenvolvimento do raciocínio lógico 0,15 0,14 0,16 6

b) Capacidade de concentração 0,25 0,14 0,03 7

c) Desenvolvimento do raciocínio estratégico 0,15 0,14 0,15 6,5

d) Habilidades de observação 0,29 0,16 0,04 6

e) Reflexão e análise 0,42 0,16 0,16 6

f) Criatividade e imaginação 0,4 ° ° 5
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Tabela 1 - Resultados obtidos através dos questionários enviados aos especialistas - continuação
6. As habilidades de planejamento e visão futurística são 0,56 0,4 0,1 5
desenvolvidas pelo xadrez

7. O xadrez auxilia no desempenho dos alunos no curso de 0,22
graduação em Administração

0,2 0,2 5

8. O xadrez pode ser utilizado como uma ferramenta didática junto 0,36
aos jogos de empresas

0,16 0,16 6

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na pesquisa realizada com os especialistas em jogos de empresa, pode-se observar que

não há uma relação de grandeza entre o coeficiente de variação e a mediana. Todavia, as

maiores medianas indicam o grau de importância do item analisado: quanto maior sua

mediana, maior sua importância. Desta forma observa-se que as habilidades que possuem o

maior grau de importância podem auxiliar no desempenho dos alunos no curso de graduação

em Administração por meio do uso do jogo de xadrez como recurso didático nos jogos de

empresa.

As perguntas relacionadas ao xadrez como um instrumento que integra teoria e prática

obtiveram a menor mediana. O mesmo foi encontrado para as perguntas relacionadas à

transmissão de conhecimentos específicos do campo da Administração pelo xadrez.

Os resultados encontrados demonstram que apesar do xadrez poder ser utilizado como

um recurso didático junto aos jogos de empresa, ele não possui a capacidade de integrar a

teoria e prática ou de transmitir conhecimentos específicos do campo da Administração.



5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Através da análise da Tabela 1, pode-se observar que apenas 38% das respostas

convergiram conforme mostra o coeficiente de variação (CV) calculado através da fórmula

anteriormente descrita, o que levou à realização da segunda rodada do método Delphi.

Na segunda rodada foi enviado aos especialistas o mesmo questionário da primeira

rodada no qual estavam contidas as respostas do grupo (calculados através da mediana e do

intervalo interquartil) e sua resposta individual na rodada anterior. O objetivo foi permitir ao

respondente fazer uma nova avaliação de suas respostas em relação à resposta do grupo.

Somente um respondente se recusou responder outros questionários, logo, os mesmos foram

enviados para os nove respondentes da primeira rodada, os quais aceitaram participar de mais

entrevistas. O participante tinha a opção de manter sua resposta ou alterar dentro da escala

preestabelecida de um a sete. Como na primeira rodada, foi disponibilizado um espaço no

questionário para comentários e sugestões.

Das alternativas apresentadas aos respondentes da segunda rodada, 23% das questões

não convergiram. Para cálculo do grau de convergência, foram utilizadas as mesmas fórmulas

da primeira rodada. Como não houve a convergência total dos dados, realizou-se a terceira

rodada. Foram enviados questionários para os nove respondentes da segunda rodada, dos

quais oito responderam, o que representa um retomo de mais de 88%.

Para verificar a convergência das respostas, foram utilizadas as mesmas fórmulas da

segunda rodada. Nesta rodada, todos os atributos convergiram.

Na Tabela 1 são apresentados os resultados obtidos por meio dos questionários

enviados pelos participantes da pesquisa.

Por meio da análise dos resultados obtidos, observa-se que de acordo com as respostas

dos participantes, esta pesquisa possui um alto grau de importância, sendo que 80% dos
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participantes pontuaram um grau de importância entre cinco e sete dentre os quais 40%

elencaram o grau sete para importância da pesquisa.

Através dos questionários respondidos foi possível observar que na opinião dos

especialistas o xadrez desenvolve nos participantes a habilidade de tomar decisões; raciocínio

lógico; capacidade de concentração; raciocínio estratégico; habilidades de observação;

reflexão e análise; habilidades de planejamento e visão futurísticas além de auxiliar no

desempenho dos alunos no curso de graduação em Administração e poder ser utilizado como

uma ferramenta didática junto aos jogos de empresa.

Como citado anteriormente, de acordo com Traumann (2006), as possibilidades de

lances em uma partida de xadrez aumentam exponencialmente, desenvolvendo no participante

a capacidade de tomada de decisão.

O raciocínio lógico e a observação são habilidades desenvolvidas por essas

possibilidades de lance, pois é por meio da visão crítica, da argumentação e da observação

que o jogador conseguirá desenvolver suas estratégias no jogo sendo possível analisar se uma

jogada será boa ou não.

A reflexão e análise são habilidades ligadas ao raciocínio lógico, à observação e o

desenvolvimento do raciocínio estratégico, pois permitem ao jogador interpretar as

informações das jogadas (tanto as próprias jogadas quanto as do adversário) para tomar

decisões eficazes de forma a defrnir a melhor estratégia de jogo.

Essas habilidades desenvolvidas pelo xadrez tiveram uma mediana entre 6 e 6,5

estando entre uma das maiores medianas da pesquisa. A capacidade de concentração, que

possui a maior mediana de acordo com a pesquisa realizada também é uma importante

habilidade desenvolvida pelo xadrez.

Outra habilidade avaliada na pesquisa está relacionada à visão futurística e a

capacidade de criatividade e imaginação. No Xadrez, o que caracteriza um bom jogador é a

capacidade deste visualizaras consequências das decisões tomadas no jogo conforme Diakov

(1926, apud NOBRE; CAETANO; BORGES, 2004, p.2). Para o desenvolvimento desta

habilidade é necessário o desenvolvimento de outras habilidades como a criatividade e

imaginação. Estas habilidades podem ser utilizadas no campo do ensino na Administração

preparando o administrador para o ambiente empresarial.

Desta forma pode-se observar o alcance do uso do xadrez como um recurso didático.

Porém, apesar do grau de concordância apresentado pelo grupo de especialistas ser superior a

50%, a utilização do xadrez como uma ferramenta que auxilia a integração entre teoria e

prática deve ser adaptada através da criação de um jogo aplicado.
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A transmissão de conhecimentos específicos do campo da Administração de Empresas

de um modo prático e experimental e como uma ferramenta que proporciona um aprendizado

prático para solução de problemas do cotidiano empresarial também deve ser reavaliada,

podendo ser considerada como um limite ao uso do xadrez como um recurso didático.

No quadro 3 são apresentados resumidamente os limites e os beneficios do uso do

xadrez como um recurso didático nos jogos de empresa.

b fi· d d d • dua ro • Iml es e ene ICIOS o uso o xa rez como um recurso I a ICOnos Jogos e empresa•

Limites Beneficios

Utilização do xadrez como uma ferramenta que auxilia a O xadrez desenvolve nos participantes a habilidade
integração entre a teoria e a prática de tomar decisões

Transmissão dos conhecimentos específicos do campo
Desenvolvimento do raciocínio lógico nos jogos de

empresa por meio do xadrez
da Administração de Empresas de um modo prático e

Desenvolvimento capacidade de concentração nosexperimental por meio do jogo de xadrez
jogos de empresa por meio do xadrez

O Xadrez é uma ferramenta que proporciona um Desenvolvimento do raciocínio estratégico nos jogosaprendizado prático para solução de problemas do de empresa por meio do xadrezcotidiano empresarial
Desenvolvimento da criatividade e Desenvolvimento de habilidades de observação nos

imaginação nos jogos de empresa por meio do xadrez. jogos de empresa por meio do xadrez
Desenvolvimento das habilidades de planejamento e Desenvolvimento da reflexão e análise nos jogos devisão futurística nos jogos de empresa por meio do empresa por meio do xadrezxadrez

Auxilio do xadrez no desempenho dos alunos no curso O xadrez pode ser utilizado como uma ferramenta
de graduação em Administração didática junto aos jogos de empresas

Fonte: Elaborado pelos autores



6 CONCLUSÃO, LIMITAÇÕES E PROPOSIÇÕES

Esse estudo teve como objetivo analisar o potencial de uso do xadrez como um recurso

didático para aplicação de jogos de empresa. Por meio da pesquisa realizada observou-se que

apesar de ser viável a utilização do xadrez como um recurso didático junto aos jogos de

empresa, ele não possui a capacidade de transmitir conhecimentos específicos do campo da

Administração de empresas ou de integrar a teoria com a prática sendo necessária uma

adaptação do xadrez para realidade empresarial.

Deste modo, nota-se que projetos voltados para aplicação do xadrez auxiliam na

capacidade de tomada de decisão pela necessidade do jogador fazer a escolha certa dos

primeiros lances, pois são eles que vão defmir a abertura do jogo, fase importante da partida.

Estes projetos estimulam o raciocínio lógico e a capacidade de observação, pois é por

meio da visão crítica, da argumentação e da observação que o jogador conseguirá desenvolver

suas estratégias no jogo sendo possível analisar a qualidade de uma jogada.

O xadrez também desenvolve a reflexão e a análise, habilidade ligada ao raciocínio

lógico eao desenvolvimento do raciocínio estratégico que permite ao jogador interpretar as

informações para tomar decisões eficazes de forma a defmir a melhor estratégia de jogo.

A capacidade de concentração, que possui a maior mediana de acordo com a pesquisa

realizada também é uma importante habilidade desenvolvida pelo xadrez.

Pode-se citar como limitação a existência de poucos estudos na área de xadrez e jogos

de empresa sendo por este motivo, necessário o uso do método Delphi que de certa forma gera

uma influencia na resposta dos participantes podendo ser considerada uma limitação.

Outra limitação está relacionada ao pequeno número de especialistas entrevistados na

área de jogos de empresas e pelos questionários não serem respondidos por especialistas em

jogos de empresa e xadrez, o que gera uma dificuldade por parte do entrevistado e do

pesquisador.
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Sendo o xadrez uma ferramenta de fácil acesso e baixo custo na aplicação, propõe-se o

estudo da utilização do xadrez na área empresarial.

Outra proposição é referente à realização de um estudo voltado ao desenvolvimento

das habilidades através do xadrez.
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A ,

APENDICE B - QUESTIONARIO

Questionário pa e envolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso da aluna
Larissa David B ga a iversidade Federal Fluminense, visando definir os limites e os
alcances do uso o ez como um recurso dos Jogos de empresas.
Srs. Professores, Este qu . nário tem intuito de identificar os limites e os alcances do uso do xadrez como
recurso didático nos jogos de empresas. Abaixo são listadas algumas perguntas sobre o assunto, as quais gostaria
que respondessem. Desde já agradeço a participação.

DADOS:

Idade:
Instituição onde atua:
Cargo:
Graduação:
Mestrado:

Tempo de experiência na área de jogos de empresas:
Estado o qual se localiza a instituição:
E-mail:
Especialização:
Doutorado:

Qual nível de conhecimento que você considera ter sobre jogos de empresas?

( ) Conhecedor do assunto
() Interessado pelo assunto e com experiências na área
( ) Interessado pelo assunto e com conhecimento decorrente da leituras de livros sobre o assunto
( ) Interessado pelo assunto e com conhecimento decorre das atividades que exerceu
( ) Tem conhecimento superficial do assunto

A seguir são apresentadas afIrmações referentes ao uso do xadrez como recurso didático em
atividades de jogos de empresas. Favor indicar seu grau de concordância com as afIrmações
de 1 a 7 (sendo 1 para "discordo totalmente" e 7 para "concordo totalmente".

1. O xadrez também pode ser utilizado como uma ferramenta que auxilia a integração entre a teoria a prática

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente r . .,.,....
: \. •Concordo totalmente

2. O xadrez desenvolve nos participantes a habilidade de tomar decisões

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente r Concordo totalmente

,
3. E possível transmitir conhecimentos específicos do campo da Administração de Empresas de um modo prático
e experimental por meio do jogo de xadrez.

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente r .r •r :Concordo totalmente

.. '." .".. .. ",' ,",',..' .... . ..... .' ',' .. '.'~'.'.'.' .',',' .....,..,' ,',' .,"' ,'.' ...' " .'~'.' "," ... . .. . .. .. .. . ..'. .... .. .' ..... . . . .
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4. O xadrez é uma ferramenta que proporciona um aprendizado prático para solução de problemas do cotidiano
empresarial.

Discordo totalmente r
1 2 3 4 5 6 7

,~.
: \. Concordo totalmente

5. Algumas das contribuições importantes para formação do administrador e que também podem ser traduzidas
pelo jogo de xadrez são:

a) Desenvolvimento do raciocínio lógico

Discordo totalmente r
1 2 3 4 5

b) Capacidade de concentração

Discordo totalmente r
1 2 3 4 5

~\, .

c) Desenvolvimento do raciocínio estratégico

Discordo totalmente r
1 2 3 4 5

d) Habilidades de observação

Discordo totalmente r

e) Reflexão e análise

Discordo totaJmente r·

1 2 3 4 5

6 7

Concordo totalmente

6 7

Concordo totalmente

6 7

Concordo totalmente

6 7

1 2 3 4 5

f) Criatividade e imaginação

1 2 3 4 5 6

Concordo totalmente

6 7

Concordo totalmente

7

Discordo to alme·· te r .Concordo totalmente

6. As habilidades de· planejamento e visão futurística são desenvolvidas pelo xadrez

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totaJmen e (' r .r· •Concordo totalmente
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7. O xadrez auxilia no desempenho dos alunos no curso de graduação em Administração

1 2 3 4 5 6 7

r Concordo totalmenteDiscordo totalmente r

8. o xadrez pode ser utilizado como uma ferramenta didática juntoaos jogos de empresas.

2 3 4 5 6

: r
71

Discordo totalmente r Concordo totalmente

Após O preenchimento do questionário, responda as questões seguintes:

Escolha uma das alternativas abaixo:
( ) Tenho interesse em responder a outros questionários

( ) Não tenho interesse em responder outros questionários

Caso haja interesse em participar de outros questionários, faça as observações que achar necessário:

Em sua opinião, qual o grau de pertinência do assunto tratado neste questionário?

1 2 3 4 5 6 7

Baixíssimo Altíssimo


