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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de um Programa Vivencial em Gestão de
Projetos (PVGP) dinamizado pela técnica de aprendizagem vivencial conhecida como jogo de
empresas. Os fundamentos teóricos que norteiam a pesquisa foram as teorias de gestão de
projetos, formação de competências, jogos de empresas e aprendizagem vivencial que
subsidiaram a identificação das características e atividades centrais na área, a revisão de
estudos sobre formação de competências, a análise das impressões dos profissionais sobre o
simulador Project Management Simulation (PMS-SIM), a elaboração do programa vivencial e
a análise da implementação do PVGP em cursos de graduação e especialização em
Administração. O método constitui de duas etapas. A primeira buscou analisar a opinião de 21
profissionais de gestão de projetos em uma atividade vivencial. Para isso, fez-se um
levantamento de opinião com um questionário e utilizou-se a comparação das diferenças de
opiniões entre os perfis profissionais (nível hierárquico) e realizou-se inferências por meio da
análise univariada t de student com a finalidade de verificar as médias das respostas. A
segunda etapa caracteriza-se pelo delineamento descritivo da implementação do PVGP. Para
compreender as opiniões dos envolvidos, usou-se a observação participante e comparou-as
com os fatores indicados na literatura. Os resultados são apresentados em dois artigos de
natureza científica e tecnológica. O primeiro (capítulo 2) tem o objetivo de analisar a opinião
de profissionais quanto às potencialidades de um jogo de empresas dinamizado por um
simulador organizacional para a gestão de projetos na formação de competências. Constatouse, de forma geral, que os participantes indicaram que a atividade dinamizada pelo jogo de
empresas promove contribuições na formação de competências em projetos. No segundo
artigo (capítulo 3), analisa-se a implementação de um PVGP para a formação prática em
cursos de graduação e especialização em Administração. Os resultados da análise das opiniões
dos participantes indicaram a contribuição do programa vivencial para a prática do
gerenciamento de projetos, trazendo benefícios para a área de educação gerencial com a
proposta de um recurso tecnológico, o simulador organizacional PMS-SIM e o próprio PVGP,
sendo este, uma alternativa aos modelos convencionais de educação, permitindo a prática dos
conceitos e o desenvolvimento de habilidades. O estudo apresentou respostas coerentes no
que se refere tanto a relevância de métodos ativos na formação da área de gestão de projetos e
na integração entre a teoria e prática, possibilitando uma experiência próxima a realidade.

Palavras-chave: Competências, Gestão de Projetos, Aprendizagem Vivencial, Jogos de
Empresas.

ABSTRACT
This research aims to develop an Experiential Program in Project Management (EPPM)
promoted by experiential learning technique known as business games. The theoretical
foundations that guide the research were the project management theories, development of
competence, business games and experiential learning that supported the recognition of
characteristics and core activities in the area, a review of studies on development of
competence, analysis of impressions professionals about simulator Project Management
Simulation (PMS-SIM), the development of experiential program and analysis of EPPM
deployment in undergraduate and specialization in Business Administration.The method
consists of two steps. The first sought to analyze the opinion of 21 project management
professionals in an experiential activity. Thereunto, there was a survey of opinion in a
questionnaire to illustrate differences of opinions among the professional profiles
(hierarchical level) and held inferences by univariate t of student for the purpose of analyzing
the average response. The second step is characterized by a descriptive lineation of the
implementation of EPPM. In order to understand the opinions of participants, it was used
participant observation and compared them with the factors listed in the literature. The results
are presented in two scientific articles. The first (chapter 2) aims to analyze the opinion of
professionals about the potential of a set of companies boosted by an organizational simulator
for project management skills training. It was found, in general, participants indicated that the
promoted activity by companies match contributions promotes skills training projects. In the
second article (chapter 3), analyzes the implementation of an Experiential Program in Project
Management for practical training in graduate and specialization courses of Business
Administration. The results of the analysis of those opinions indicated the contribution of
experiential program for the practice of project management, bringing benefits to
management education area with the proposal of a technological resource, PMS-SIM and the
EPPM as an alternative to conventional education models that allows you to practice the
concepts and development of skills. The study showed consistent responses as regards both
the relevance of active methods in forming the project management area and the integration of
theory and practice, enabling an experience close to reality.

Keywords: Competencies. Project Management. Experiential Learning. Business Games.
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1

INTRODUÇÃO
O trabalho apresentado fez parte de uma pesquisa que trata sobre o desenvolvimento

de ambientes laboratoriais para a formação em gestão de projetos. Neste sentido o relato aqui
apresentado divide-se em dois estudos que se alinham no esforço que trazer uma proposta
realizada numa organização para ser experimentada por acadêmicos.
No primeiro estudo, intitulado “Jogo de Empresas e Gestão de Projetos: aplicação em
uma multinacional automobilística”, foi publicado na edição número 4, volume 9 de 2015 na
Revista Pensamento Contemporâneo em Administração (RPCA), decidiu-se por desenvolver
a dissertação nesta modalidade.
O segundo trata de um relato que analisa a implementação do Programa Vivencial em
Gestão de Projetos (PVGP) composto por etapas que caracterizam o planejamento e a sua
execução, bem como o desenvolvimento dos recursos e tecnologias educacionais como: as
melhorias no simulador organizacional PMS-SIM (Project Management Simulation) (Oliveira
& Teodoro, 2013) e criação de materiais didáticos (manual, exercícios, certificação
profissional simuladas) aplicados junto à graduação e especialização.
Neste sentido, a dissertação tem como referência os dois estudos, descritos,
respectivamente, nos capítulos 2 e 3. Para apresentar os resultados da pesquisa, este
documento está dividido em quatro partes: introdução, o artigo que trata da aplicação do jogo
de empresas à gestores de projetos, o artigo que relata o programa vivencial em gestão de
projetos e por fim apresenta-se as considerações finais.
Nesta seção apresenta-se a contextualização, o problema de pesquisa, os objetivos, as
justificativas, os procedimentos metodológicos e a estrutura da dissertação (figura 1.1).
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Figura 1.1. Fluxograma das Principais Partes da Dissertação.
Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

1.1

Contextualização
Segundo Carvalho e Rabechini (2015) a evolução do gerenciamento de projetos teve

início no pós-guerra com as ferramentas Program Evaluation and Review Technique (PERT)
e Caminho Crítico (CPM). Na década de 1960, surgem as primeiras associações uma na
Europa, a Internacional Project Management Association (IPMA®), e outra nos Estados
Unidos, a Project Management Institute (PMI®). Na década posterior, aparecem os primeiros
softwares específicos para Gestão de Projetos (GP). Desde o surgimento das associações,
inicia-se uma intensa busca, por parte dos profissionais, das certificações relacionadas a
formação de profissionais de projetos.
Em 2015, o PMI® contava com aproximadamente 480 mil membros credenciados e
com mais de 714 mil certificações Project Management Professional (PMP) em mais de 170
países (PMI®, 2015). Comparando com o ano de 2011, o número de profissionais triplicou.
Posto isto, Holt (1987) indica que o gerenciamento de projetos é algo complexo pois leva em
conta diversas variáveis e a incerteza. E como projeto pode ser um produto, um serviço ou
resultado exclusivo e singular as dificuldades são ainda maiores, pois todo projeto é único e
tem um prazo determinado para finalização (PMI®, 2013).
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Desenvolver e gerenciar um projeto como uma ação única, sugere, a formação e a
especialização na área como passos essenciais para o sucesso das organizações. Segundo
Bartsch, Ebers e Maure (2013) as empresas estão a cada ano mais dependentes das áreas de
projetos para que as ações comerciais sejam efetivas. Carvalho e Rabechini (2015), também,
afirmam que as organizações estão se transformando e organizando-se para responder cada
vez mais rápido ao ambiente. Sendo assim, torna-se essencial o investimento em ferramentas
e técnicas de gerenciamento de projetos.
Dessa maneira, o desenvolvimento de competências em gestão de projetos é essencial
para a eficiência das empresas. McClelland (1973) define competência como uma
característica implícita a pessoa que é eventualmente associada a um melhor desempenho na
execução de uma atividade ou alguma situação. Na área da Administração, um dos primeiros
exemplos da preocupação com o desenvolvimento de competências foi com o Homos
Economicus. Mesmo com as críticas à administração científica, Taylor demonstrou a
importância de treinar o funcionário para a realização de uma atividade e verificou o
crescimento da produtividade (Motta & Vasconcelos, 2014).
Ressalta-se que competências em gestão de projetos não se limita somente ao âmbito
do indivíduo, dividindo-se em três tipos: as individuais, as de equipe e as da organização
(Carvalho & Rabechini, 2015; Frame, 1999). Portanto, o gerente de projetos deve preocuparse tanto com competências individuais, como o desenvolvimento das equipes e da
organização. Dessa maneira, Martin (2000) lista, em seu trabalho, as principais habilidades do
gestor de projetos: planejamento, organização, comando, coordenação, controle, tomada de
decisão, negociação, habilidades interpessoais, gestão do tempo, gestão de recursos e
ferramentas de projetos.
A busca por novas formas de educação tanto nas organizações como na academia
buscam contemplar a aprendizagem, no caso específico da aprendizagem gerencial é a criação
de técnicas que auxiliem a prática da gestão e que englobem a educação e o desenvolvimento
gerencial (Moraes, Silva & Cunha, 2004), reduzindo a distância entre teoria e prática de
maneira a facilitar os processos de aprendizagem tanto dos profissionais de cargos gerenciais,
como das escolas de negócios. (Geithner & Menzel, 2016; Vergara et al., 2016; Silva & Silva,
2011; Moraes, Silva & Cunha, 2004).
Uma abordagem que se preocupa com esses processos é a da aprendizagem vivencial
(Kolb, 1984) que se apresenta complementar aos métodos convencionais (Oliveira & Sauaia,
2011; Sauaia, 1995).
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Uma das técnicas que se destaca como componente na formação em ambientes
vivenciais de aprendizagem, são os jogos de empresas (Sauaia 2015; Kriz & Hense, 2006).
Mesmo numa situação simplificada e artificial, mas com semelhanças do ambiente real, os
jogos de empresas objetivam incentivar respostas similares as apresentadas nas organizações
(Bočková, Sláviková & Gabrhel, 2015; Sauaia, 2015; Sauaia, 1995; Keys & Wolfe, 1990).
Neste sentido, os jogos de empresas suportam uma variedade de técnicas de
aprendizagem, conhecimentos, práticas e teorias, como: (1) Simulação; (2) Serious games; (3)
Simulação computacional; (4) Modelagem, (5) Realidade virtual baseada em agentes; (6)
Mundo Virtual; (7) Aprendizagem Vivencial; (8) Teoria dos Jogos, (9) Role-Play; (10) Estudo
de Caso; e (11) Debriefing (Crookall, 2010).
A sugestão do uso de jogos de empresas como uma estratégia de aprendizagem
gerencial consistente ocorre pelo fato das situações vivenciadas na simulação estimularem os
estudantes a raciocinar de maneira clara e lógica. Isto é, com a técnica, os alunos
desenvolvem modelos formais de tomada de decisão e os integram em seu processo de
aprendizagem, pois trata-se de uma Abordagem Centrada no Participante (Ruhi, 2016;
Vergara et al., 2016; Bell & Loon, 2015; Oliveira & Sauaia, 2011; Pasin & Giroux, 2011;
Ben-Zvi, 2010; Lainema & Nurmi, 2006; Pfahl, 2004; Sauaia, 1995).
Portanto, atividades vivenciais, como a Abordagem Centrada no Participante (ACP),
surgem para o desenvolvimento de competências dos profissionais e dos estudantes de
diversas áreas, inclusive de gerenciamento de projetos. São alternativas aos métodos
convencionais centrados no professor e nas aulas expositivas (Baeten et al., 2016). A ACP
contribui em três fatores essenciais na educação: (1) estimula a construção do conhecimento;
(2) considera o professor como um mediador e como um coach do processo de aprendizagem;
(3) implementa o trabalho cooperativo (Baeten et al., 2016).

1.2

Problema de Pesquisa
O dilema teórico-empírico de pesquisa concentra-se na necessidade de preparação de

profissionais e no desenvolvimento de propostas educacionais em gestão de projetos com
métodos ativos que coloquem o aluno no centro do processo de formação.
As incertezas no ambiente das organizações sugerem que a educação em
gerenciamento de projetos pode ser revista. Também, sugerem a importância da formação de
estudantes com situações de projetos reais em que possam usar, desenvolver e refletir sobre
suas habilidades, bem como, aprender uns com os outros. (Geithner & Menzel, 2016;
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Bočková, Sláviková, & Gabrhel, 2015; Córdoba & Piki, 2012, Lainema & Nurmi, 2006).
Desta forma, verifica-se que os educadores devem facilitar o desenvolvimento da
aprendizagem dos estudantes, de maneira a torná-los mais do que simples receptores, mas
criadores de conhecimento (Oliveira & Sauaia, 2011; Ojiako, Ashleigh, Chipulu, & Maguire,
2011; Berggren & Söderlund, 2008; Thomas & Mengel, 2008).
Segundo Bell (2016) há uma dificuldade de preparar profissionais competentes para
gerir projetos. Para tanto, necessita-se formar gestores de projeto com métodos que estimulem
a prática e vivência do contexto real (Nassal, 2014; Berggren & Söderlund, 2008; Schmitz et
al., 2012). Contudo, formar nas atividades reais podem trazer custos para a organização, como
desperdícios de recursos (materiais e financeiros) e de tempo (retrabalho nas atividades) por
erros de decisão dos agentes.
Dessa maneira, o problema de pesquisa organiza-se em duas questões de, são elas:


Pergunta 1: Qual a impressão de gestores de projetos sobre o uso de ACP
(Abordagem Centrada no Participante) na formação de competência na área?



Pergunta 2: Quais os aspectos primordiais para o desenvolvimento e
implementação de um Programa Vivencial em Gestão de Projeto?

1.3

Objetivos
Os objetivos do estudo tentam cobrir os dois artigos desenvolvidos, de forma mais

abrangente, eles organizam as etapas da pesquisa destacando as ações fundamentais para
realização do trabalho. Dessa maneira, o objetivo geral foi desenvolver um programa
vivencial em gestão de projetos dinamizado pela técnica de aprendizagem vivencial conhecida
como jogo de empresas.
Com apoio ao alcance do objetivo geral são listados alguns propósitos específicos
(OE):


OE1 - Identificar as características e atividades centrais na área de gestão de
projetos;



OE2 - Revisar estudos correlatos sobre formação de competências em gestão e
projetos e o uso de jogos de empresas para formação gerencial;



OE3 - Analisar a existência de diferenças nas impressões conforme o perfil
(nível hierárquico) do profissional.



OE4 - Desenvolver um sistema de apoio ao lançamento das decisões e emissão
dos resultados das equipes para o simulador PMS-SIM;
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OE5 - Elaborar um Programa Vivencial em Gestão de Projetos no curso de
graduação em Administração e especialização numa instituição de ensino;



OE6 - Aplicar o (PVGP) em uma turma de graduação e uma turma de
especialização em Administração.



OE7 - Analisar a implementação PVGP em cursos de graduação e
especialização em Administração, tendo como intuito contribuir para a
comunidade acadêmica, docentes e instrutores na área de Gestão de Projetos.

Os objetivos de um a três estão relacionados ao primeiro estudo da dissertação
(capítulo 2) e os objetivos de quatro a sete foram examinados no segundo estudo (capítulo 3)
que trata em específico da implementação do PVGP.
1.4

Justificativa
A Gestão de Projetos é ampla e multidisciplinar e divide-se em nove áreas do

conhecimento: (1) Gestão do Escopo, (2) Gestão do Tempo, (3) Gestão do Custo, (4) Gestão
de Qualidade, (5) Gestão de Recursos Humanos, (6) Gestão de Comunicação, (7) Gestão de
Riscos, (8) Gestão de Aquisição e (9) Gestão de Integração (Clements & Guido, 2016;
Carvalho & Rabechini Jr, 2015; PMI®, 2013). Com a exigência de constante inovação de
processos, produtos e serviços, tanto por parte dos clientes como da concorrência,
organizações de todos os tipos e tamanhos são pressionadas a implantar métodos consistentes
de gestão para projetos. Porém, gerenciar projetos requer profissionais capacitados.
Formar um bom gestor de projetos vai além de uma estrutura formal de ensino
centrado no professor (aulas expositivas, palestras, entre outras formas) (Schmitz, Alperstedt,
Van Bellen & Schmitz, 2015; Thomas & Mengel, 2008). Ademais, o mercado de trabalho
requisita a formação de um profissional competente e com experiência (Vergara et al., 2016;
Ramazani & Jergeas, 2015; Sauaia, 2015; Closs & Antonello, 2010).

Dessa maneira,

demanda-se das universidades, dos docentes e das organizações mudanças na formação dos
educandos, pois o gerenciamento de projetos requer prática e vivência (Schmitz, Alperstedt;
Van Bellen & Schmitz, 2015; Thomas & Mengel, 2008). Para tanto, os métodos vivenciais e
centrados no participante, como os Jogos de Empresas, são fundamentais na aproximação
entre teoria e prática (Geithner & Menzel, 2016; Bell, 2016; Vergara et al., 2016; Bočková,
Sláviková; & Gabrhel, 2015; Sauaia, 2015; Pasin & Giroux, 2011; Sauaia & Oliveira, 2011;
Ben-Zvi, 2010; Zwikael, Shtub & Chih, 2009; Zwikael & Gonen, 2007; Hood & Hood, 2006;
Sauaia, 2006; Sauaia, 1995), além de permitirem o teste das ferramentas e dos métodos, sem
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riscos e impactos financeiros para as organizações (Nassal, 2014; Bell, 2016; Berggren &
Söderlund, 2008).
Para Berggren e Söderlund (2008) projetos desempenham uma função importante nas
empresas modernas, não só para a renovação corporativa e integração das capacidades, mas,
também, para o desenvolvimento da capacidade de liderança. Percebe-se essa relevância com
o aumento do número de pesquisas sobre a área e com a criação das Associações de Gestão de
Projetos (Project Management Institute - PMI® e Internacional Project Management
Association - IPMA®). O PMI®, por exemplo, concebe novas certificações profissionais e
atualiza sua metodologia (PMBOK™) com periodicidade. Em uma pesquisa realizada no Web
of Science™ (2016), com o termo “project management”, localizou-se 5.287, produzidos entre
o ano de 1967 a 2015, sendo 4.176 produzidos do ano 2000 até 2015, isto é, 80% de todas as
publicações (figura 1.2).
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Figura 1.2. Publicação de Artigos de Gestão de Projetos entre 2000 e 2015.
Fonte: Web of Science (2016).

Realizou-se outra pesquisa no Web of Science™ (2016) com os termos "project
management" e "education", pois são os termos principais desta pesquisa. Retornaram 290
trabalhos entre 1967 e 2015, sendo 253 artigos de 2000 a 2015 (figura 1.3), ou seja, 87% do
total. Pode-se, portanto, apontar que o crescimento das pesquisas com foco em gestão de
projetos e em educação comporta-se de maneira similar as pesquisas em project management.

22

45

39

40
35
30

24

25

23

24

23

19

20
15
8

10

7

10
6

9

12
6

21

13
9

5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Figura 1.3. Publicação de Artigos de Gestão de Projetos e Educação 2000 a 2015.
Fonte: Web of Science (2016).

Portanto, para a realização da pesquisa e alcance dos objetivos e no intuito de
responder à questão problema, utilizou-se o simulador PMS-SIM (Project Management
Simulation), desenvolvido por Oliveira e Teodoro (2013), que foi disponibilizado para estudo
e para ajustes sem custos. Outro passo da pesquisa, foi a criação do programa vivencial que
conta com a colaboração de quatro professores da disciplina de Gestão de Projetos que, de
forma voluntária, contribuíram para o empreendimento. Ressalta-se, também, que não houve
dificuldades para o acesso aos profissionais de projetos da indústria automobilística, dado que
o autor da dissertação trabalhou na organização no período de construção desta parte do
estudo.
1.5

Procedimentos Metodológicos
Nesta seção apresenta-se uma breve descrição dos procedimentos metodológicos

adotados nos dois artigos que compõem a dissertação.
A pesquisa como uma unidade sistematizada de procedimentos técnicos e científicos
está delineada em fases complementares no qual o problema de pesquisa foi analisado. Os
estudos aqui apresentados representam a forma de divulgação dos resultados encontrados, o
fluxo apresentado na figura 1.1 ilustra a organização da pesquisa.
No primeiro estudo adotou-se a pesquisa descritiva em que se analisa a opinião de
profissionais de gestão de projetos em uma atividade vivencial na modalidade de jogo de
empresas dinamizado por um simulador desenvolvido sob medida. Quanto aos procedimentos
técnicos o artigo pode ser caracterizado como um levantamento de opinião que teve como
objetivo analisar a impressão de certos indivíduos quanto a um conjunto de questões
apresentadas por um questionário sobre formação de competências em projetos. As respostas
do questionário foram submetidas a um teste de confiabilidade, o alfa de Cronbach, que
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comprovou a consistência interna do questionário. Em relação ao tratamento de dados, usouse a pesquisa quantitativa e a mediana como estatística para ilustrar a diferença das opiniões.
Para a realização das inferências utilizou-se a análise univariada t de student com a finalidade
de analisar as médias das respostas.
No segundo estudo, caracteriza-se pelo delineamento descritivo na implementação de
um Programa Vivencial em Gestão de Projetos. Para compreender as opiniões sobre a
vivência, adotou-se a observação participante com a finalidade de entender as opiniões do
professor da disciplina e dos educandos participantes da dinâmica e compará-las com os
fatores indicados na literatura. A pesquisa ocorreu em duas disciplinas de Gestão de Projetos,
uma da graduação em Administração com 19 alunos e outra com 25 da especialização. Além
disso, no capítulo 3 descreve-se as fases para elaboração do programa educacional com os
ajustes do simulador Project Management Simulation que dinamizou a vivência, com os
materiais didáticos (manual, exercícios, certificações profissionais simuladas) e com a
aplicação do programa em formatos de curta e longa duração.

1.6

Estrutura do Documento
Construiu-se esta dissertação com base em artigos e estruturada em cinco partes, sendo

a introdução a primeira. Na sequência apresentam-se o capítulo dois (página 23), composto
pelo artigo intitulado “Jogo de empresas em gestão de projetos: aplicação em uma
multinacional automobilística”, e o capítulo três (página 44) integrado pelo o artigo “Análise
da Implementação de um Programa Vivencial em Gestão De Projetos”. Portanto, destaca-se
que o referencial teórico da presente pesquisa está nas subseções 2.2 e 3.2.
Após o terceiro capítulo, são evidenciadas as considerações finais (capítulo 4) que
provém das conclusões

de cada um dos estudos (capítulo 2 e 3), juntamente com as

limitações e recomendações para futuros estudos.
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2
JOGO DE EMPRESAS EM GESTÃO DE PROJETOS: APLICAÇÃO EM UMA
MULTINACIONAL AUTOMOBILÍSTICA1
2.1

Introdução
Este estudo descreve a aplicação de um treinamento para formação de gerentes de

projetos, dinamizada por um jogo de empresas, cujo simulador organizacional foi
desenvolvido especificamente para a realidade de uma multinacional automobilística instalada
no Brasil. Neste sentido, o propósito da pesquisa foi analisar a contribuição de uma atividade
vivencial mediada por um jogo de empresas funcional na formação de competências em
gestão de projetos, segundo a opinião dos participantes.
Como gerenciar projetos pode ser entendido em realizar algo complexo (no tempo,
dentro do orçamento e com a especificação) por meio das pessoas, as quais representam uma
prerrogativa fundamental da gestão em geral (Holt, 1987). Neste sentido as organizações
dependem cada vez mais dos projetos para a realização de suas atividades comerciais
(Bartsch, Ebers & Maure, 2013), sendo reconhecido como um mecanismo fundamental para
iniciativas de negócios e operações (Martin, 2000).
Desde sua fundação em 1969, nos EUA, o Project Management Institute (PMI®) tem
como propósito a prática e o desenvolvimento dos conjuntos de conhecimentos que envolvem
a profissão de gerenciamento de projetos. Mediante seu Guia do Project Management Body of
Knowledge (PMBOK™), o qual se tornou a principal referência em gestão de projetos, sendo
a certificação de Profissional em Gerenciamento de Projetos (PMP) muito requisitada por
especialistas da área, pois tal credenciamento é reconhecido em todo o mundo porquanto
significa experiência, realização educacional e conhecimento profissional, requisitos
essenciais para a prática competente de um gerente de projetos (PMI®, 2013a).
Para ilustrar a importância da área no final de 1970 havia cerca de dois mil
profissionais credenciados, no início do século XXI contava com quarenta mil profissionais.
Dessa forma, o PMI® já representava, em 2011, a maior associação do gênero no mundo, com
mais de 260.000 membros em cerca de 170 países e a partir do ano de 2013 conta com cerca
de setecentos mil membros credenciados (PMI®, 2013b).
A preocupação do PMI® em promover a formações dos gestores de projetos, em
adquirir conhecimento e em entregar resultados é explícita em todas as suas ações, desde
cursos convencionais nos centros associados em todo o mundo até iniciativas envolvendo
1

Publicado na edição número 4, volume 9 de 2015 da Revista Pensamento Contemporâneo em Administração
(RPCA).
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tecnologias digitais de educação para ampliar as oportunidades de aprendizagem. Dentre elas
destacam-se apresentações, projetos em grupo, exercícios de simulação e de dinâmica, testes e
exercícios colaborativos (PMI®, 2013a).
O próprio PMI® (2013a), no capítulo que trata do gerenciamento de recursos, destaca a
importância do gestor de projetos ao apresentar uma visão integrada, combinando habilidades
técnicas e interpessoais onde os treinamentos indicados exploram as atividades colaborativas
para a solução de problemas. Os aspectos abordados para a formação de gerentes de projetos
são a comunicação, o gerenciamento de conflitos, a negociação e a liderança. Para tanto, há
uma sugestão de treinamentos com equipes virtuais, cujo objetivo é compartilhar a execução
de papéis à distância, não obstante, reforçando a resolução de problemas coletivamente.
Como a formação do gerente de projetos demanda uma integração entre teoria e
prática, tal e qual as indicações do PMI® (2013a) para a gestão de equipes de projetos baseada
na experiência nas organizações, pode-se associar tais demandas com a utilização de jogos de
empresas. Em seu estudo Oliveira (2009a) destaca a importância dos jogos de empresas para a
formação gerencial, indicando os principais benefícios desta técnica de aprendizagem, em que
os tipos com maior incidência na literatura são: aprendizagem pelo praticante, envolvimento e
motivação na atividade, tomada de decisão, visão sistêmica, integração teoria-prática e
desenvolvimento de habilidade de liderança e de trabalho em equipe.
Martin (2000) identifica os problemas que surgem quando esse treinamento é
realizado somente por meio de métodos tradicionais. Freeman e Dumas (1989) identificaram
as lacunas entre a aprendizagem de livros didáticos e as circunstâncias operacionais que
possuem na vida real. Larreche (1987) vê lacunas entre o conhecimento não traduzido e
experimentação desinformada. Kotter (1982) argumenta que há descompasso entre a
sabedoria convencional sobre as funções de gestão, das ferramentas e dos sistemas e o
comportamento gerencial real. November (1993) destaca a diferença entre as atividades
realizadas pelo lado esquerdo e direito do cérebro, e identifica um desequilíbrio nos métodos
de ensino da escola de negócios tradicionais. Esses autores defendem a contribuição potencial
dos jogos e das simulações para abordar essas lacunas. O uso de jogos e de simulações é,
segundo Martin (2000), consistente com o pensamento por trás de métodos de ensino
inovadores. Certos tipos de conhecimentos não podem ser facilmente aprendidos lendo,
escrevendo ou refletindo. Faz-se necessário o aprendizado vivencial, sendo alguns métodos de
ensino e de aprendizagem projetados para fornecerem subsídios para a experiência direta, por
exemplo: estudos de caso, jogos, simulações e dramatizações (Martin, 2000). Peters e Homer
(1996) afirmam que as pessoas aprendem habilidades de gerenciamento de projetos sob
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pressão, fazendo, pela luta, avaliando boas e más ações, ou seja, é a ferramenta para aumentar
a eficiência do meio de aprendizagem. Wateridge (1997) reconhece a contribuição
fundamental da aprendizagem experiencial de formação em gestão de projetos.
Realizou-se a pesquisa em uma empresa multinacional no ramo automobilístico, com
21 responsáveis pela a área de gestão de projetos e analisou-se a opinião desses profissionais
quanto às potencialidades de uma atividade vivencial que utilizou um jogo de empresas
dinamizado por um simulador organizacional para a gestão de projetos, denominado PMSSIM (Project Management Simulation), para a contribuição na formação de competências em
gestão de projetos.
Diante das necessidades de uma formação integrada indicadas pelo PMI®, inclusive a
adoção de técnicas de cunho prático para assimilação dos conhecimentos estipulado no
PMBOK™ e do próprio contexto da pesquisa, o problema identificado para guiar o estudo
pode ser estabelecido na seguinte questão: Qual a impressão dos gestores de projetos sobre o
uso de ACP (Abordagem Centrada no Participante) na formação de competência na área?
Para responder a esta questão, o estudo teve como objetivo: analisar a existência de diferenças
nas impressões conforme o perfil (nível hierárquico) do profissional.
2.2

Fundamentação Teórica

2.2.1 Formação de competência na gestão de projetos
A disciplina de gerenciamento de projetos pode ser vista como um elemento
importante de gestão, da mesma maneira que a educação em diversas áreas com destaque na
Administração e na Engenharia. A gestão de projetos está sendo reconhecido como um
mecanismo fundamental para iniciativas de negócios e de operações cada vez mais instáveis e
sob condições de incerteza (Gilbreath, 1988). Existem as iniciativas para a formação de
aprendizagem em gerentes de projeto experientes e potenciais a partir de aspectos
quantitativos e, habilidades qualitativas, além das questões sociais envolvidas na gestão de
projetos.
Nos últimos anos, o tema competência, seu desenvolvimento e sua gestão, está
evidente nas listas de discussões acadêmicas e empresariais, aliado a diferentes instâncias de
percepção: no nível da pessoa das organizações e dos países (Fleury & Fleury; 2004).
Para McClelland (1973) competência pode ser definida como uma característica
implícita a pessoa que é eventualmente associada a um melhor desempenho na execução de
uma atividade ou em alguma situação.
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Frame (1999) sugere que competência em gestão de projetos não se limita
exclusivamente ao âmbito do indivíduo, dividindo-se em três tipos: as individuais, as de
equipe e as da organização. O primeiro tipo, segundo Fleury e Fleury (2004), seria o saber
agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transpassar conhecimentos,
recursos e habilidades, que adicionem valor econômico à organização. As competências de
equipe, segundo tipo, Frame (1999) define como a capacidade de solucionar problemas
complexos em âmbito multidisciplinar. Já as competências da organização formam o terceiro
tipo, que Frame (1999) afirma ser capacidade de construção de um ambiente que permita a
participação dos indivíduos e das equipes, possibilitando o desenvolvimento de projetos de
forma eficaz.
Carvalho e Rabechini Jr (2006) afirmam que as competências individuais podem ser
evidenciadas com mais detalhes pelo modelo de stakeholders de Clealand (1999) que o
dividiu em dois grupos: primários e secundários. Os primários são formados pelo gerente de
projetos, pelo patrocinador, pelos técnicos, pelo gerente funcional e de suporte.

Os

secundários podem relacionar o governo e as subcontratadas.
Rabechini Jr e Carvalho (1999) estudaram as habilidades relevantes em gestão de
projetos sob três aspectos: o gestor, a equipe e o contexto da organização para o
desenvolvimento de projetos, verificando, em seus estudos, que algumas habilidades das
equipes confluíam em pontos relacionados a liderança, a facilidade de negociação e a
capacidade técnica.
Martin (2000) lista em seu trabalho as principais habilidades do gerente de projetos:
planejamento, organização, comando, coordenação, controle, tomada de decisão, negociação,
habilidades interpessoais, gestão do tempo, gestão de recursos e ferramentas de projetos, ou
seja, gestão de projetos é fazer algo complexo acontecer (no tempo, dentro do orçamento e
como a especificação).
Fleury e Fleury (2004) confirmam o conceito de Martin (2000), mas subdividem as
competências individuais em três tipos: competências de negócio, competências técnicas e
competências sociais. As competências de negócio são compostas da visão estratégica do
empreendimento e da capacidade de planejamento. Competências técnicas seriam os
conhecimentos específicos. Por último, as competências sociais que são habilidades de
comunicação, negociação e trabalho em equipe.

28

2.2.2 Jogos de empresas na aprendizagem gerencial
Para Sauaia (2008), os jogos de empresas são baseados em um modelo de simulação
no qual as características das empresas e do ambiente em que ela está inserida são retratadas
de maneira aproximada das situações reais, de modo que as decisões empresarias possam ser
colocadas em prática. Desta maneira, por meio dos jogos de empresas, pode-se observar como
os indivíduos processam as informações recebidas e tomam decisões num ambiente similar ao
de uma organização. Em se tratando da formação em gestão, uma das técnicas adotadas para
desenvolvimento de habilidades de tomada de decisão são os jogos de empresas (Motta &
Quintella, 2012; Armond-de-Melo, 2012; Sauaia & Oliveira, 2011; Oliveira, 2009). Os jogos
de empresas são um exercício de tomada de decisões, reproduzindo de forma simplificada e
parcial uma situação real (Sauaia, 2009).
Um artigo clássico que apresenta o campo de pesquisa em jogos de empresas foi
desenvolvido por Keys e Wolfe (1990). Nele os autores apresentam uma ampla descrição de
mais de quarenta anos de pesquisas desenvolvidas em diversas áreas como: eficiência
educacional da técnica, ambientes de aprendizagem, análise de simuladores, criação de
contexto para realização de pesquisas, teste de modelos gerenciais e o surgimento de
laboratórios de gestão (Sauaia, 2008; Jensen & Cherrington, 1983).
Existem evidências do uso dos jogos de empresas como ambiente de pesquisa.
Dickinson, Gentry e Burns (2004) realizaram um levantamento que identificou estudos
relacionados com o usou dos jogos de empresas para a aquisição de dados para testes
empíricos, os primeiros autores que promoveram este tipo de pesquisa foram Cangelosi e Dill
(1965) e mais recentemente, foram identificados dois artigos, Mathiew e Schulze (2006)
usaram simulação organizacional para testar o desempenho de equipes e outro estudo
interessante, caracterizado como um ensaio teórico foi desenvolvido por Hambrick (2007),
que defende que os jogos de empresas poderiam ser um importante meio de pesquisa prévia
para obtenção de dados e, na sequência, avançaria em pesquisas em níveis superiores de
complexidade.
2.2.3 Estudos de gestão de projetos utilizando jogos de empresas
A partir de buscas em bases científicas de publicação de artigos, encontrou-se um
estudo com alinhamento ao problema deste trabalho. Trata-se de uma publicação no
International Journal of Project Management de Andrew Martin no ano de 2000. O artigo
descreve pela primeira vez um simulador denominado Contract & Construct (C&C), que foi
projetado para ser utilizado em disciplinas de gerenciamento de projetos. O estudo discute a
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experiência no uso do C&C e descreve o desenvolvimento de um programa de educação para
gestão de projetos de um motor em cursos de MBA (Master in Business Administration) e de
Mestrado em Engenharia baseado na simulação dinamizada em um jogo de empresas
O Contract & Construct foi, inicialmente, desenvolvido para apoiar o ensino de
gerenciamento de projetos para um curso de MBA na Warwick Business School, no Reino
Unido. No curso, temas como: definição de projetos, de planejamento e de controle de
projetos, software de projeto, prevenção de falha e de recuperação, gerenciamento de riscos,
precificação do projeto, negociação, controle de custos, organização de projetos, o trabalho e
a construção de equipes, gerenciamento de projetos em TI e ambientes de P&D (Pesquisa e
Desenvolvimento) e contratos do projeto.
O software demonstra a relevância da aplicação prática dos conceitos teóricos
fundamentais, proporcionando uma experiência simulada em um ambiente seguro. Por
intermédio do seu ambiente interativo e do trabalho em grupo, o C&C proporciona a
formação de equipe e o complemento aos métodos tradicionais de ensino. Ele foi executado
tanto como uma contribuição para um curso sobre gerenciamento de projetos, tal como para
um recurso autônomo. O objetivo do C&C foi fornecer, de forma dinâmica, uma experiência
de gerenciamento de projeto, que envolvesse todas as pessoas. Os destaques do simulador
Contract & Construct, foram:


O trade-off entre custo, qualidade (ou satisfação do cliente), tempo e segurança
para atender determinados objetivos:



A prática de planejamento do projeto e progressão por meio de tomada de
decisão;



A aplicação de técnicas de gerenciamento de projetos;



Alguns dos elementos do gerenciamento de projetos, tais como gestão de
pessoas;



A necessidade de viver com as consequências de estratégia e de decisões.

Os elementos de gestão clássico de planejamento, de comando, de coordenação e de
controle são inerentes à simulação. Outro importante elemento da natureza do jogo é o estilo
comportamental de apresentação, que complementa o conteúdo funcional e refletem muitos
dos papéis comportamentais gerenciais. Vários jogos de gerenciamento incluem ênfases
comportamentais a prática, todavia o C&C não incluir elementos de dramatização. Além
disso, os jogadores, na dinâmica de aplicação do jogo, normalmente, são organizados em
pequenos grupos, aonde competem com outras equipes em termos de seu desempenho e da
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cooperação. A competição e a comunicação servem como uma oportunidade para a formação
de equipes e para o desenvolvimento de habilidades interpessoais. Sendo o processo de
tomada de decisão do grupo um foco de atenção desejado e o papel de formação de equipe o
objetivo principal de um cliente. As estruturas de gerenciamento de projetos são representadas
em algum nível, e como objetivos finais tiveram a preocupação de dissociar as desvantagens,
em projetos, da relação de causa e efeito. Assim, Martin (2000) afirma que o Contract &
Construct constitui uma simulação de gestão significativa.
2.3

Método de Pesquisa
O presente estudo pode ser caracterizado como uma pesquisa descritiva por meio da

qual analisa-se a opinião de profissionais de gestão de projetos em uma atividade vivencial na
modalidade de um jogo de empresas dinamizado por um simulador desenvolvido sob medida.
Esse tipo de pesquisa inclina-se para a descrição de um determinado fenômeno numa situação
específica sem maior enquadramento em aspectos subjacentes e detalhamento de um
problema.
Quanto aos procedimentos técnicos, o trabalho pode ser caracterizado como um
levantamento de opinião que teve como objetivo analisar a impressão de certos indivíduos
quanto a um conjunto de questões apresentadas na forma de um instrumento específico, neste
caso, um questionário sobre a formação de competências para gestores de projetos.
No intuito de identificar as opiniões dos profissionais houve, com antecedência a
elaboração de um questionário com a apreciação da literatura que trata do tema e que sucedeu
a operacionalização das variáveis deste estudo.
Da literatura tomaram-se os estudos de Carvalho e Rabechini Jr (2006) que analisaram
as habilidades relevantes em gestão de projetos sob três aspectos: o gestor, a equipe e o
contexto da organização para o desenvolvimento de projetos. Desse estudo foram adaptadas
sentenças para cada uma das dimensões apresentadas pelos autores, deve-se salientar que as
questões foram associadas ao contexto do caso desenvolvido para a simulação. Na tabela 2.1
indicam-se as dimensões com respectivas variáveis escolhidas para o estudo e questionário
aplicado para saber o nível de aprendizado com o simulador.
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Tabela 2.1
Dimensões e Variáveis de Competências em Projeto Avaliadas
Dimensões

Variáveis Estudadas e Questionário

Estabelecer metas e cumpri-las, negociar e gerenciar o negócio do projeto, ações técnicas,
estabelecimento de recursos, gerenciamento do prazo, comunicação e pessoas.
Perguntas do Questionário:
1) A Simulação com o PMS foi capaz de desenvolver capacidade/habilidade de...
Estabelecer metas e cumpri-las? (v1a); Negociação com várias entidades que participam do
projeto?(v1b); Gerenciamento de projeto?(v1c); Coordenar as ações técnicas do
projeto?(v1d);
Estabelecer os recursos necessários às várias fases do projeto? (v1e); Gerenciamento do
prazo das atividades do projeto?(v1f); Identificação e resolução de conflitos no âmbito dos
projetos?(v1g); Estabelecer um sistema de comunicação?(v1h); Gerenciar as relações
humanas e estimulação das pessoas? (v1i)
Foco no resultado, inovação e criatividade, adaptação, qualidade, desempenho, prazos e
Equipe
orçamentos, superação de desafios, espírito de equipe.
Perguntas do Questionário:
2) O nível de desenvolvimento que Simulação com o PMS proporcionou ao ambiente de
equipe foi de ...
Orientação para o resultado (v2a); Possibilidades de inovação e desenvolvimento criativo
(v2b); Adaptação às novas situações (v2c); Garantia da qualidade das ações (v2d);
Aprimoramento técnico (v2e); Consciência dos prazos e orçamentos (v2f); Estímulo
favorável às mudanças (v2g); Confiança para superação do s desafios (v2h); Orientação para
o grupo em detrimento ao individualismo (v2i)
Suporte às estratégias de projetos, apoio político, avaliações periódicas, fornecimento de
Organização
recursos, disponibilidade de informação, monitoramento, divulgação dos resultados,
institucionalização a aprendizagem em projetos.
Perguntas do Questionário:
3) Projetando a experiência da equipe simulada no PMS-SIM para uma realidade, pode-se
considerar que...
As estratégias e planos do projeto foram estabelecidos.(v3a); O desempenho poderia ser
mais eficiente se fosse incluída uma variável de apoio político ao projeto no nível
executivo(v3b); O projeto foi adequadamente iniciado(v3c); Houve estimulo para avaliações
periódicas do projeto durante suas fases.(v3d); Houve garantia que os recursos foram
fornecidos.(v3e); Faz-se necessário o apoio especializado em determinadas situações(v3f);
Exercitou a transição do projeto para a operação (v3g); Houve a divulgação dos resultados
do projeto(v3h); Existiu o compartilhamento da aprendizagem obtida no projeto entre as
equipes(v3i)
Nota. Fonte: Elaborado pelo Autor.
Indivíduo

Para a coleta de dados criou-se um questionário estruturado dividido em duas partes. A
primeira com informações sócio-profissionais como idade, formação e tempo de experiência
na área de projetos e a segunda com as questões sobre a formação de competências em gestão
de projetos.
Na segunda parte do questionário as questões foram divididas entre as três dimensões
e cada uma delas com nove sentenças, totalizando 27 questões. A escala destas questões
aproximou-se da escala forçada de classificação com 10 pontos que segundo Malhotra (2001)
são escalas que forçam os pesquisados a manifestar uma opinião sem a opção de respostas de
não conhecimento. Tal escala foi escolhida para sugerir aos respondentes, que são
profissionais da área, o pensar de forma objetiva em uma escala de zero a dez.
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Aplicou-se o questionário, primeiramente, em treinamento na própria empresa, tratouse essa capacitação como piloto e não houve dados analisados, todavia, serviu como aplicação
das propostas numa área específica e como teste para avaliar a viabilidade da ACP
(Abordagem Centrada no Participante ou Student Centred-Learning) e do simulador
organizacional desenvolvido. Com a análise da consistência interna deste instrumento,
ajustou-se o questionário para a ACP posterior.
A Abordagem Centrada no Participante permite que os alunos se envolverem
ativamente nos processos de aprendizagem. Os partícipes passam todo o tempo de aula
buscando a construção de uma nova compreensão do material de forma pró-ativa. Uma
variedade de atividades práticas é administrada, a fim de promover a aprendizagem bemsucedida. Isto é, estilos de aprendizagem distintos são incentivados no treinamento, para isso,
deve-se proporcionar ferramentas variadas para os alunos, tais como: metodologias a tarefas e
aprendizagem consciente. Cria-se, assim, um melhor ambiente para aprendizado SMITH
(2003).
Segundo Malhotra (2001) a confiabilidade de consistência interna trata-se de uma
abordagem para avaliar a competência de um conjunto de itens, quando vários são somados
para formar uma medida total para a escala. O teste utilizado foi o alfa de Cronbach que trata
da média de todos os coeficientes que resultam das diferentes maneiras de dividir ao meio os
itens da escala. Este coeficiente varia de zero a um e o valor de 0,6 ou menos indica uma
confiabilidade de consistência interna insatisfatória.
O resultado do alfa de Cronbach para as respostas do questionário aplicado nesse
estudo foi de 0,98 demonstrando a confiabilidade da consistência interna dos padrões de
respostas, sugerindo, desta maneira, que os pesquisados compreenderam o que lhes havia sido
perguntado.
No que se refere ao tratamento dos dados, o estudo usou uma abordagem quantitativa
que segundo Malhotra (2001) utiliza a quantificação de dados e a aplicação de alguma análise
estatística.
Adotou-se a mediana como estatística para ilustrar as diferenças de opinião entre os
grupos de profissionais pesquisados, assim foi possível, por meio de uma análise gráfica,
observar o comportamento das respostas quanto à contribuição do ACP para a formação de
competência em projetos. Para realização de inferências, utilizou-se de análise univariada com
o teste t de student com o intuito de comparar as médias das respostas dos grupos de
pesquisados.
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2.3.1 Descrição da Pesquisa
Esta seção destina-se no detalhamento das etapas que compuseram a pesquisa,
apresentado não somente a organização dos procedimentos metodológicos do estudo, mas,
também, descrevendo o contexto no qual o estudo estava inserido.
A motivação para a pesquisa emergiu durante a proposta de elaboração de uma
capacitação para a equipe de projetos de um setor de apoio da indústria automobilística
instalada no estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, o interesse da empresa era um treinamento
voltado para a assimilação do modelo de gestão de projetos que a organização desenvolveu ao
longo dos anos, contudo, por diversas razões, a aplicação na unidade brasileira estava tendo
dificuldades na incorporação dos conceitos.
Os solicitantes estavam inclinados em apoiar uma capacitação de caráter prático e que
pudesse estimular os participantes a refletir sobre os fundamentos da gestão de projetos. Deste
modo, surgiu a proposta da ACP com um simulador customizado envolvendo situações da
gestão de projetos da empresa. Várias reuniões foram necessárias para criar o caso simulado,
para determinar as variáveis do simulador, para elaborar os indicadores de resultados
próximos aos utilizados e para planejar do treinamento.
Nesta fase, que se denominou de ACP Piloto, foi desenvolvido o simulador PMS-SIM,
a atividade vivencial (ACP) e o instrumento de opinião dos participantes quanto à
contribuição da vivência para a formação de competências em gestão de projetos. Ao final do
treinamento a reação dos participantes foi tão positiva que os responsáveis da empresa
solicitaram uma nova edição. A boa repercussão motivou os instrutores a realizarem
melhorias no simulador e nos demais recursos que compunham a ACP e desta experiência
surgiu à ideia de realizar uma pesquisa estruturada.
Após a fase de ACP Piloto a pesquisa foi organizada para coletar as impressões de um
grupo de profissionais da área de projetos da empresa com as mais diversas características em
termos de formação, de cargo e de experiência. Na Figura 2.1 ilustra-se as etapas da pesquisa.
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ACP Piloto

Desenvolvimento
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Discussão dos
Resultados.

Coleta dos Dados.

Figura 2.1. Etapas da Pesquisa.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A atividade vivencial estruturada, além dos ajustes técnicos e melhorias no simulador,
foi fundamentada num problema formal de pesquisa que guiou todo o estudo, para tanto a
literatura específica do tema foi aprofundada, instrumento de coleta de dados recebeu ajustes
de acordo com as referências pesquisadas, houve um plano de aplicação da atividade e
durante a mesma os dados junto aos profissionais foram coletados.
Com os dados coletados o perfil dos participantes foi avaliado, as respostas foram
tratadas tanto de forma descritiva com comportamento da mediana como também foram
realizados testes de comparação de médias para verificar a diferença entre os grupos de
profissionais de projetos pesquisados, com isso foi possível realizar a análise e discussão dos
resultados.
2.3.2 Descrição do simulador organizacional
Para aplicação da atividade Oliveira e Teodoro (2013), desenvolveram um simulador
organizacional denominado PMS-SIM (Project Management Simulation). Esse simulador tem
o objetivo de oportunizar que profissionais de equipes de projetos possam aplicar as
competências estudadas em treinamentos de gerenciamento de projetos, de modo integrado,
em um ambiente lúdico, de modo que proporcione a vivência do trabalho em equipe. A
simulação com o PMS-SIM reforça e estimula:
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As habilidades técnicas em gestão de projetos (Escopo, Prazo, Custo, Recursos
Humanos, Qualidade, Comunicação, Risco e Integração);



As habilidades gerenciais, como liderança, negociação, comunicação;



O trabalho de equipe.

A simulação do PMS-SIM objetiva proporcionar a vivência sobre o ciclo de vida de
gerenciamento de um projeto (iniciação, planejamento, execução/controle e encerramento),
criando no participante uma consciência da importância do bom gerenciamento em qualquer
projeto. Os partícipes vivenciam a elaboração do Plano do Projeto, desenvolvendo, a partir do
Project Charter, as seguintes atividades: Estrutura Analítica de Projetos (EAP), Cronogramas,
Orçamento, Análise dos Indicadores de Qualidade, Plano de Encerramento do Projeto e
Matriz de Maturidade em Projetos.
Os aspectos básicos da simulação tratam de um projeto de automóvel com dois
modelos. Os elementos centrais do caso simulado são: escopo, prazo, custo e qualidade.
A atividade de simulação compreende as cinco etapas de um projeto, sendo duas de
apresentações e três de práticas gerenciais simuladas: (a) iniciação com a apresentação do
caso simulado, (b) planejamento do projeto, (c) execução e (d) controle (nas fases de
execução e de controle do projeto, os participantes simulam a execução do principal produto,
emitindo relatórios de desempenho e fazendo os ajustes necessários) e (e) na finalização
realiza-se o encerramento do projeto e analisa-se os principais indicadores de desempenho.
Nessa fase acontece o enceramento do Projeto.
Em cada rodada há resultados das fases por meio de indicadores das atividades de
escopo, de prazos, de custos e de qualidade.
2.3.3 Perfil dos pesquisados
Dos 25 participantes do ACP (Abordagem Centrada no Participante) 21 responderam
o questionário proposto no estudo. A descrição do perfil dos pesquisados pode ser observado
na tabela 2.2:
Tabela 2.2
Perfil dos pesquisados
Qtd

Média
Idade

3
45
Gerentes
6
35
Coordenadores
7
33
Especialistas
5
31
Analista
Nota. Fonte: Elaborado pelo autor.

Média
Experiência

Administração

Engenharia

Contabilidade

Economia

10
6
6
3,5

16%
20%

100%
84%
72%
80%

14%
-

14%
-

Formação
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Percebe-se que a quantidade de cada grupo hierárquico é equilibrada, sendo três
gerentes, seis coordenadores, sete especialistas e cinco analistas. A maior média de idade
pertence ao cargo mais elevado (gerente) com 45 anos e a menor média pertence aos analistas,
menor nível hierárquico na equipe de projetos.
Com relação à experiência na área de projetos, novamente, prevalecem os gerentes
com 10 anos de média, coordenadores e especialistas com 6 anos e analistas com 3,5 anos de
experiência. Finalizando o perfil dos pesquisados, verifica-se que, em sua maioria, o grupo era
formado por engenheiros, todavia, pode-se destacar a presença de profissionais com formação
em administração, em ciências contábeis e em economia.
2.4

Análise dos resultados

2.4.1 Análise geral das competências proporcionadas na ACP com o PMS-SIM
Os cargos são uma “proxi” (critério pré-estabelecido) para a distribuição dos
pesquisados em grupos específicos. Adotou-se, para análise das médias das opiniões dos
participantes o teste t de student que objetiva a comparação das médias de amostras. Esse
teste demonstrou que as médias das opiniões dos participantes foram diferentes. Na tabela 2.3
apresenta-se os resultados unificados dos testes para cada um dos grupos.
Tabela 2.3
Teste t da opinião dos grupos de participantes sobre as variáveis de competências
estimuladas pela ACP com o PMS-SIM

Gerentes

Xgc*

Gerentes

6,85

-

4,68

Valor-P
Especialistas

5,11

Valor-P
Analistas
Valor-P

Especialistas

Analistas

-

Valor-P
Coordenadores

Coordenadores

5,63

Médias
Diferentes

-

5,06E-11

-

Médias
Diferentes

Médias
Diferentes

-

1,31E-15

0,0365

-

Médias
Diferentes

Médias
Diferentes

Médias
Diferentes

-

6,35E-10

0,0002

0,00014

-

Nota. Fonte: Elaborado pelo autor, 2014.
a
Nível de Significância 99% Unicaudal.*Xgc = Média Geral das Variáveis de Competências
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Verifica-se na Tabela 2, as médias de todas as respostas por cargo. De posse desse
resultado, confirmou-se a a “proxi” estabelecida, ou seja, existe diferença entre as opiniões de
cada cargo. Utilizando o teste-t e relacionando todas as possibilidades de igualdade entre os
grupos, pode-se sugerir que os grupos apresentam características e opiniões distintas por
apresentarem fatores como nível de experiência, cargo e idades diferentes.
2.4.1.1 Análise das Dimensões de Competências
Sabendo-se que existe diferença entre as médias gerais das opiniões dos participantes acerca
das variáveis de competências estimuladas pela vivencia, analisou-se as dimensões do questionário
adotado nesse estudo, dividindo-o em formações individuais (D1), de equipes (D2) e de organização
(D3), seguindo a divisão proposta por Frame (1999) e por Carvalho e Rabechini Jr. (2006; 2015). Para
tanto, analisou-se a média geral dos grupos e utilizou-se o radar da mediana das questões de cada
dimensão. Ressalta-se que o radar da mediana é composto das questões apresentadas, anteriormente,
no Quadro 1 do tópico método de pesquisa e explicitou-se cada questão, no radar, por meio dos
códigos.

2.4.1.1.1

Dimensão Individual (D1)

Na dimensão individual verifica-se que as respostas dos gerentes (média 6,85) são
estatisticamente diferentes, a um nível de significância de 0,01, das opiniões dos demais
profissionais. As respostas dos coordenadores (média 4,44) podem ser consideradas iguais as
dos especialistas (média 5,17) e dos analistas (média 5,74). Contudo, as opiniões entre os
especialistas e os analistas foram diferentes.
Para analisar, de forma minuciosa, a dimensão individual, criou-se um gráfico radar
para cada cargo, usando a mediana das respostas de cada questão, conforme a figura 2.2.
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Figura 2.2. Gráfico radar das respostas das questões da dimensão individual (D1).
Fonte: Elaborado pelo autor.

Utilizou-se a mediana, estatística que representa uma medida associada à posição que
não sofre o efeito acentuado da tendência central como o caso da média, para melhorar a
discriminação dos dados. Sabe-se que ela representa o ponto intermediário de uma
distribuição de dados, que no caso estudado, representam as respostas dadas pelos
participantes a cada pergunta.
Analisando os resultados identificou-se que os analistas avaliam positivamente a
interação do jogo com o gerenciamento das relações humanas e com a estimulação das
pessoas (7,5 - v1i). Já os especialistas acreditam que a interação do jogo para
desenvolvimento de competências individuais é regular. Para os coordenadores as
competências destacadas foram à gestão do prazo (7 - v1f) e a negociação entre entidades do
projeto (7 - v1b) e os gerentes concluem que o jogo tem capacidade de desenvolver
competências individuais em todos os pontos pesquisados.
Nas dimensões seguintes são utilizadas as mesmas descrições adotadas para análise
das opiniões e de suas variáveis de composição.
2.4.1.1.2

Dimensão Equipe (D2)

Na dimensão de formação de competências para equipe, as respostas dos gerentes
(média 6,81), também, apresentaram diferença estatística das opiniões dos outros
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profissionais. No entanto, as respostas dos coordenadores (média 4,84), dos especialistas
(média 5,13) e dos analistas (média 5,65), para essa dimensão, podem ser consideradas iguais.
Os resultados indicam que os coordenadores, os especialistas e os analistas tendem a
responder as questões de forma similar. Os especialistas analisaram a dinâmica do jogo para o
desenvolvimento de competências, de forma regular, somente a questão relacionada a
possibilidades de inovação (4 - v2b) obteve avaliação inferior. Porém, os analistas destacam a
orientação do jogo para o trabalho em equipe (v2i), tendo essa questão mediana sete.
Os coordenadores destacaram o estímulo as mudanças (7 - v2g), como um ponto de
importante da ACP. Os gerentes, mais uma vez, tiveram respostas com mediana superior aos
demais cargos, tendo um único ponto com avaliação seis, relacionado a orientação que a
equipe deu aos resultados (v2a).
2.4.1.1.3

Dimensão Organizacional (D3)

Para a dimensão contribuição, mais uma vez, as respostas dos gerentes (média 6,89)
foram diferentes aos demais cargos. Entretanto, considerou-se, estatisticamente, as respostas
dos coordenadores (média 4,73), dos especialistas (média 5,11) e dos analistas (média 5,50)
iguais.
Com os resultados das respostas, observou-se que os coordenadores, os especialistas e
os analistas tendem a responder as questões de forma similar e com pouca diferença entre si.
Os especialistas destacaram a divulgação dos resultados do projeto (8 - v3h), por parte da
organização, sendo as outras questões pontuadas de forma regular. Já os analistas destacaram
o compartilhamento de aprendizagem pelas equipes (7 - v3i).
Os coordenadores não destacaram nenhuma questão acima do padrão de respostas dos
demais cargos, sendo as respostas das questões sempre regulares. Não obstante, os gerentes
avaliaram as questões sobre a dimensão organizacional sempre acima do padrão, destacando
três variáveis com mediana de valor oito, são: as garantias de fornecimento dos recursos
(v3e), o apoio especializado em determinadas situações (v3f) e a divulgação dos resultados
(v3h).
2.5

Conclusão
As opiniões dos profissionais de projetos revelaram a existência de distintas

impressões quanto às contribuições da ACP na formação de competências. Percebe-se que as
características dos grupos de profissionais de acordo com o perfil associado, a experiência e o
cargo, determinam uma avaliação diferente.
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De forma geral, os participantes indicaram que a ACP dinamizada pelo jogo de
empresas promove contribuições na formação de competências em projetos, apesar das
distintas opiniões, sendo sempre sua mediana, maior parte das respostas, superior a 5 em uma
escala de 0 a 10.
Os gerentes de projetos avaliaram a contribuição da ACP em níveis superiores aos
demais, revelando que os mais experientes e de maior nível hierárquico percebem uma
consistente contribuição do jogo de empresas na formação de competências. Esses
profissionais, por já possuírem uma visão integrada da gestão de projetos, avaliaram a
atividade proposta como um exercício que simula a gestão em projetos.
De maneira similar, os coordenadores, os especialistas e os analistas indicaram que a
ACP promoveu contribuições moderadas nas três dimensões analisadas. Cabendo destaque
para contribuições acima da média, como: o gerenciamento das relações humanas na
dimensão indivíduo (D1), o estimulo a mudanças e o estabelecimento de estratégias e de
planos para os projetos na dimensão equipe (D2) na dimensão organização (D3) o destaque
foi a capacidade de divulgação dos resultados do projeto.
Com os resultados obtidos verificou-se que o objetivo do estudo foi alcançado e a
análise proporcionou um panorama descritivo com as distintas opiniões dos participantes,
nada obstante, de maneira geral, a ACP proporcionou contribuições de moderadas a
superiores na formação de competências.
O estudo propicia contribuições interessantes nos mais diversos aspectos para o campo
da gestão de projetos e da aprendizagem gerencial que pode ser assim listada:


A descrição de uma atividade vivencial com profissionais da área de projetos e
com o desenvolvimento de um simulador organizacional específico para a
capacitação;



Realização de uma aplicação prática de gestão de projetos e alinhando ao
modelo de levantamento de competências exigidas para a carreira em projetos;



Demonstração do potencial dos jogos de empresas para a formação na área de
gestão de projetos, contextualizado para a realidade de uma empresa
automobilística;



Fundamentação teórica com a compilação das principais abordagens em
competências para gestores de projetos.
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No âmbito empresarial possibilitou-se ilustrar o uso de simuladores organizacionais
em treinamentos para gestores de projetos, trazendo algo além da exposição do conhecimento
(método convencional), promovendo a aplicação de suas competências num ambiente
simulado.
O estudo apresenta limitações que merecem reflexões, como: a não utilização dos
resultados do jogo de empresas na comparação com as opiniões dos participantes, o uso
questionável da opinião de indivíduos que poderiam estar enviesados ou até mesmo o
fornecimento de informações que não refletem a sua real percepção da experiência.
Ainda merece atenção a natureza da escala de resposta do questionário na produção de
dados para análise quantitativa, pois as notas num intervalo de zero a dez, se consideradas
escalas ordinais, não poderiam ser tratadas com uso de testes paramétricos.
Das limitações, surgem proposições para avanços na pesquisa e para novos estudos.
Sugerem-se aos interessados no tema uma agenda de pesquisa, com destaque:


Comparar o desempenho das equipes no jogo de empresas com as respostas ao
questionário sobre a formação de competências na gestão de projetos;



Promover uma pesquisa quanto à eficiência educacional do ACP realizado,
medindo a validade interna da atividade, ou seja, se os participantes melhoram
sua aprendizagem após o jogo de empresas. Isto poderia ser feito com
aplicação de testes antes e depois da atividade vivencial;



Realizar uma pesquisa qualitativa por meio de entrevistas ou grupos focais
com os participantes;



Verificar a natureza dos dados quanto sua normalidade e homogeneidade de
variância, no caso da não adequação, sugerem-se o uso de testes não
paramétricos para análise, como o teste de Mann-Whitney.
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3
ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA VIVENCIAL EM
GESTÃO DE PROJETOS
3.1

Introdução
A atual geração de universitários, em sua maioria, nunca presenciou um mundo sem

computadores e muitos passaram parte do tempo jogando jogos de computadores e de video
games o que os deu facilidade para aprender e aplicar regras complexas por intermédio dos
jogos. Dessa maneira, há um novo estilo de aprendizagem mais visual, interativo e focado na
resolução de problemas, que muitas vezes não se desenvolve apenas por técnicas
convencionais de educação (Pasin & Giroux, 2011).
Além das novas transformações dos estilos de aprendizagem dos estudantes, as
organizações exigem das instituições de ensino e dos próprios profissionais aptidões para a
prática do dia-a-dia (Vergara, Barbosa, Lima, & Pache, 2016; Ramazani & Jergeas, 2015;
Sauaia, 2015; Closs & Antonello, 2010). Em particular, as escolas de gestão tentam
complementar o processo educacional com novas estratégias de aprendizagem, por meio de
atividades vivenciais, como os jogos de empresas (Oliveira & Sauaia, 2011).
Nesse cenário, várias disciplinas do curso de Administração e áreas afins ainda são
ministradas com um tímido uso de métodos que incentivam a vivência dos conteúdos, como
por exemplo, a disciplina de Gestão de Projetos (GP) (Schmitz, Alperstedt; Van Bellen &
Schmitz, 2015; Thomas & Mengel, 2008). Entretanto um dos principais manuais de
gerenciamento de projetos, PMBOK™, considera que o "gerenciamento de projetos é a
aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para
atender aos requisitos, dividindo-se em cinco grupos de processos ou fases: (1) Iniciação; (2)
Planejamento; (3) Execução; (4) Controle; e (5) Finalização ou Encerramento" (PMI®, 2013,
p.4).
Logo, a Gestão de Projetos, como uma disciplina prática e aplicada, necessita de
abordagens vivenciais que complementem o ensino convencional. Posto que, por vezes, os
métodos convencionais são os únicos empregados em sala de aula. (Bočková, Sláviková, &
Gabrhel, 2015; Ojiako, Ashleigh, Chipulu, & Maguire, 2011). O que pode criar dificuldades
na educação em GP e exigências da vivência dos conceitos (Schmitz, Alperstedt, Van Bellen,
& Schmitz, 2015; Thomas & Mengel, 2008).
Desta forma, o dilema entre o padrão convencional na formação nas escolas de
negócio e as exigências de uma abordagem mais aplicada na área de Gestão de Projetos
estimulou o desenvolvimento deste estudo. Assim, o presente trabalho, analisou a
implementação de um Programa Vivencial de Gestão de Projetos (PVGP) para formação
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prática em cursos de graduação e especialização em Administração, tendo como intuito
contribuir para a comunidade acadêmica, docentes e instrutores na área de Gestão de Projetos,
O estudo foi realizado numa Universidade Federal no interior do estado do Rio de
Janeiro, construída no programa de expansão das universidades federais, ambiente propício
para implementação de novas abordagens educacionais pautadas na aprendizagem vivencial,
posto que, a instituição já desenvolveu um laboratório de gestão organizacional simulada
(OLIVEIRA, 2009). Por conseguinte, implementou-se o PVGP nas disciplinas de Gestão de
Projetos do 6º período da graduação em Administração com 19 alunos e no curso de
especialização em Logística Empresarial com 25 participantes.
Ao longo do relato deste artigo o Programa Vivencial em Gestão de Projetos
apresenta-se uma proposta que utiliza a técnica de aprendizagem vivencial conhecida por jogo
de empresas como apoio complementar na disciplina de Gestão de Projetos. Para tanto,
empregou-se como recurso tecnológico um simulador organizacional PMS-SIM (Project
Management Simulation) (Oliveira & Teodoro, 2013) que foi aprimorado com um sistema de
apoio ao lançamento das decisões e adequações para o uso instrutor, também foram
elaborados outros recursos didáticos (manuais, exercícios de fixação aos moldes de
certificação em gestão de projetos) bem como o planejamento educacional para
implementação do PVGP.
3.2

Referencial Teórico

3.2.1 Aprendizagem Vivencial na Administração
As constantes mudanças no ambiente interno e externo das organizações fazem como
que se exijam dos colaboradores vivência e experiência com situações adversas e
imprevisíveis, tal como questionamentos, incertezas e medos (Vergara et al., 2016; Ramazani
& Jergeas, 2015; Closs & Antonello, 2010). Segundo Schimitz, Alperstedt e Moraes (2008)
essas transformações permanentes fazem com que se considerem esses ambientes como
sistemas temporários e de rápidas mudanças. Assim, há uma preocupação latente, por parte
das organizações, com a aprendizagem dos profissionais de gestão, uma vez que, são
fundamentais para o processo de transformação e de criação de soluções (Closs & Antonello,
2010).
A partir disso, o objetivo da aprendizagem gerencial é a criação de técnicas de
aprendizagem que auxiliem a prática da gestão e que englobem a educação e o
desenvolvimento gerencial (Moraes, Silva & Cunha, 2004). Desse modo, estudos analisaram
como reduzir a distância entre teoria e prática de maneira a facilitar os processos de
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aprendizagem tanto dos profissionais de cargos gerenciais, como das escolas de negócios.
(Geithner & Menzel, 2016; Vergara et al., 2016; Silva & Silva, 2011; Moraes, Silva & Cunha,
2004).
Nesse sentido, percebe-se que a estratégia da aprendizagem vivencial é complementar
os métodos convencionais. Entende-se como método convencional o posicionamento do
professor como centro do processo de desenvolvimento do conhecimento (Oliveira & Sauaia,
2011). Isto é, o docente expõe teorias e conteúdos e os alunos recebem as informações.
Contudo, esse método faz com que os discentes aprendam de forma passiva, tornando as aulas
e os treinamentos pouco envolventes (Oliveira & Sauaia, 2011; Sauaia, 1995).
Um dos precursores da aprendizagem vivencial, Kolb (1984), sugere a aprendizagem
vivencial como a forma de aprender por meio de descobertas e de experiências, que formam a
maneira de entender os conhecimentos, sendo cada experiência responsável pelo
desenvolvimento cognitivo. Assim sendo, considera-se a reflexão um elemento fundamental
na aprendizagem, posto que proporciona descobertas por meio dos erros, das críticas e do
processo de decisão. Destaca-se, também, que a reflexão sucede nos momentos durante e após
o período de ação. Em vista disso, a aprendizagem tem relação com a execução e com a
reflexão (Silva & Silva, 2011; Sauaia, 1995).
A aprendizagem vivencial, também, é caracterizada como métodos ativos, ou seja,
propicia aos estudantes o desenvolvimento do próprio estilo de criação do conhecimento
(Bouzada, 2016; Oliveira & Sauaia, 2011; Sauaia, 1995). Além disso, possibilita o aprender
pelo sentido ou pela investigação da experimentação das atividades (Villardi & Vergara,
2011; Sauaia, 2006; Sauaia, 1995).
A experimentação das atividades e a criação de sentido do aprender tornam a
aprendizagem vivencial uma importante abordagem para educação na gestão, devido as
organizações buscarem profissionais com capacidade de resolver problemas, com facilidade
de adquirir novos conhecimentos e que sejam capazes de trabalhar em equipe (Ramazani &
Jergeas; 2015; Closs & Antonello, 2010).
Entretanto, Villardi e Vergara (2011) e Sauaia (2006) discorrem que os métodos
vivenciais não detêm suficiente reconhecimento por parte da comunidade acadêmica em
Administração,

mesmo

sendo

uma

alternativa

significativa

de

aprendizagem

e

complementares as abordagens convencionais, dado que a aprendizagem vivencial possibilita
o aprender fazendo e praticando.
Considerando o exposto até este ponto, pode-se afirmar que é de fundamental
importância o avanço das estratégias educacionais que estimulem a formação prática de
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gestores e de discentes de todas as áreas. A aprendizagem vivencial apresenta uma série de
estratégias como método do caso, aprendizagem baseada em problemas, e jogos de empresas
(Oliveira & Sauaia, 2011). Ruhi (2016) comparou um conjunto de técnicas que compõem a
aprendizagem vivencial: (1) Uso de leituras e seminários; (2) Discussão de estudos de casos;
(3) Sistemas de demonstração e tutoriais de vídeos; (4) Workshops; (5) Ensino das tarefas por
passo a passo; e (5) Aprendizagem pela experiência de resolução de problemas reais.
3.2.2 Formação Prática em Gestão de Projetos
As recentes crises econômicas globais mostraram que a educação em gerenciamento
de projetos deve ser vista e revista. Também, evidenciaram a importância da formação de
estudantes com situações de projetos reais em que possam usar, desenvolver e refletir sobre
suas habilidades, bem como, aprender uns com os outros. (Geithner & Menzel, 2016;
Bočková, Sláviková, & Gabrhel, 2015; Córdoba & Piki, 2012, Lainema & Nurmi, 2006).
Desta forma, verifica-se que os educadores devem facilitar o desenvolvimento da
aprendizagem dos estudantes, de maneira a torná-los mais do que simples receptores, mas
criadores de conhecimento (Ojiako, Ashleigh, Chipulu, & Maguire, 2011; Berggren &
Söderlund, 2008; Thomas & Mengel, 2008).
Dessa maneira, a disciplina de gestão de projetos apresenta-se de maneira a privilegiar
a teoria, sendo a etapa de planejamento da execução a mais abordada. Contudo, a fase de
execução, por ser prática, é estudada, muitas vezes, apenas com teoria. Porém, projetos não se
restringem apenas às fases de iniciação e de planejamento e à teoria. A formação é complexa
e exige que se leve em conta a prática de todo o ciclo de vida (iniciação, planejamento,
execução, controle e encerramento) de um projeto e a liderança de mudanças em ambientes
desconhecidos e com dificuldades (Schmitz, Alperstedt, Van Bellen, & Schmitz, 2015;
Thomas & Mengel, 2008).
No estudo de Schimitz, Alperstedt e Moraes (2008), por exemplo, expôs-se uma
abordagem prática realizada durante a disciplina de Gestão de Projetos em um curso de
graduação em Administração de uma Universidade Estadual. Os autores estruturam a
disciplina em aulas teóricas intercaladas com aulas práticas. Neste sentindo, todos alunos
deveriam escolher, em conjunto, na aula de abertura, um projeto social e ao longo de um
semestre letivo se responsabilizariam pela criação de um projeto dentro de três momentos
distintos: (1) preparação; (2) execução; e (3) apresentação final.
Já a pesquisa de Carreiro e Oliveira (2015) utilizou um jogo de empresas e o
simulador PMS-SIM para formação de gestores de projetos de uma multinacional
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automobilística com o intuito de verificar a impressão desses sobre a utilização da
aprendizagem vivencial como forma de desenvolvimento de competências da área. Como
resultado da pesquisa, os autores identificaram que a atividade prática dinamizada pelo uso de
um jogo de empresas contribui para a formação de gestores. O que corrobora com a afirmação
de Schimitz, Alperstedt e Moraes (2008) de que competências não são formadas apenas por
teoria, mas, também, pela vivência prática. No caso de gestão de projetos, Edmonds (2010)
reforça que boas soluções ocorrem pela capacitação contínua de profissionais.
Portanto, as organizações de ensino superior e de formação devem mudar os modelos
de negócios, investindo em tecnologia que suporta aprendizagem flexível e que possibilite a
aprendizagem por meio da prática (Bočková, Sláviková & Gabrhel, 2015; Ojiako, Ashleigh,
Chipulu & Maguire, 2011). Uma das possibilidades são as atividades vivenciais mediante o
uso dos jogos de empresas e aplicações em gestão de projetos (Geithner & Menzel, 2016;
Bell, 2016; Carreiro & Oliveira, 2015; Bočková, Sláviková & Gabrhel, 2015; Hood & Hood,
2006; Martin, 2000).
3.2.3 Jogos de Empresas e Aplicações em Gestão de Projetos
A medida que as complexidades organizacionais e ambientais aumentam, a relevância
do gerenciamento de projetos torna-se mais evidente para o currículo de diversos cursos
universitários e para formação de colaboradores. Além do conhecimento teórico, considera-se
a aprendizagem que envolva a vivência prática como elemento importante para o processo de
formação de profissionais (Schön, 2000). Logo, os jogos de empresas e simuladores
organizacionais apresentam-se respectivamente como atividade educacional e ferramenta
relevantes para a formação vivencial em cursos superiores. (Geithner & Menzel, 2016; Bell,
2016; Vergara et al., 2016; Bočková, Sláviková, & Gabrhel, 2015; Sauaia, 2015; Pasin &
Giroux, 2011; Hood & Hood, 2006; Ben-Zvi, 2010; Zwikael, Shtub & Chih, 2009; Zwikael &
Gonen, 2007; Sauaia, 2006; Sauaia, 1995).
Os jogos de empresas são uma alternativa eficaz aos métodos convencionais de
ensino, uma vez que motivam e oportunizam o envolvimento ativo no processo de tomada de
decisões. Além disso, o uso confere a aprendizagem participativa, que tem por finalidade
elevar os níveis de conhecimento articulados (Pasin & Giroux, 2011; Ben-Zvi, 2010; Sauaia,
2006; Sauaia, 1995).
Para tanto, o simulador deve ser constituído por um conjunto de regras econômicas a
serem praticadas com intenção de exercitar teorias, conceitos e técnicas. Tendo a finalidade de
propiciar a tomada de decisão e em seguida, o exame dos resultados produzidos dadas as
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condições iniciais das variáveis do simulador e as relações de causa e efeito sob teste,
apoiando o jogo de empresas. Logo, as decisões de uma equipe interferem nos resultados dos
outros grupos, ou seja, há incerteza nas decisões (Sauaia, 2015; Kriz & Hense, 2006).
Dessa maneira, a formação em ambientes vivenciais de aprendizagem, por meio dos
jogos de empresas, inicia-se com a apresentação das regras do simulador e divulgação de um
manual (Sauaia 2015; Kriz & Hense, 2006). Para isso, deve-se ter como base uma situação
simplificada e artificial, com semelhanças do ambiente real, objetivando incentivar respostas
similares as apresentadas nas organizações (Bočková, Sláviková & Gabrhel, 2015; Sauaia,
2015; Sauaia, 1995; Keys & Wolfe, 1990). Outro fator importante é o debriefing. Nesta etapa,
as equipes refletem e apresentam os resultados, as decisões e comparam as estratégias de cada
equipe (Crookall, 2010; Peters & Vissers, 2004; Kolb, 1984).
Portanto, os jogos de empresas suportam uma variedade de técnicas de aprendizagem,
conhecimentos, práticas e teorias, como: (1) Simulação; (2) Serious games; (3) Simulação
computacional; (4) Modelagem, (5) Realidade virtual baseada em agentes; (6) Mundo Virtual;
(7) Aprendizagem Vivencial; (8) Teoria dos Jogos, (9) Role-Play; (10) Estudo de Caso; e (11)
Debriefing (Crookall, 2010). Contudo, Kriz e Hense (2006) e Keys e Wolfe (1990) afirmam
que os jogos que consideram a organização como um todo devem possuir manuais de uso,
pontuação por meio de computadores e impressões de relatórios gerenciais para transmitir a
natureza dos ambientes em que os participantes atuam.
Diversos autores que pesquisam o assunto (Ruhi, 2016; Vergara et al., 2016; Bell &
Loon, 2015; Oliveira & Sauaia, 2011; Pasin & Giroux, 2011; Ben-Zvi, 2010; Lainema &
Nurmi, 2006; Pfahl, 2004; Sauaia, 1995) defendem o uso de jogos de empresas como uma
estratégia de aprendizagem gerencial consistente. Dado que as situações vivenciadas na
simulação estimulam os estudantes a raciocinar de maneira clara e lógica. Isto é, com a
técnica, os alunos desenvolvem modelos formais de tomada de decisão e os integram com
sistemas de informação que eles mesmos constroem. Assim, um benefício auxiliar são os
dados eficazes e as ferramentas de manipulação de informações.
Dessa maneira, achou-se na tese de doutorado de Bell (2016) 24 jogos de empresas
com foco em GP, sendo todos encontrados em bases internacionais (Tabela 3.1).
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Tabela 3.1
Jogos de Empresas de Gestão de Projetos Publicados em Revistas Científicas
Ano
Publicação
(Artigo)
-

Simulador
1. StrateJect
2. PTB (Project Team Builder)
3. Game
based
project
management learning platform
4. The Bridge to Project
Leadership

2010

2004

2008

16. SIMPROJECT

2003

6. EXCEL and VBA

2009
Execution

2004

15. The Incredible Manager

2009

(Project

13. TOPSIM
14. Virtual Project Management
Simulation Laboratory

Ano
Publicação
(Artigo)
2006

2010

5. SIMPLE (Logistics based)

7. PEG
Game)

Simulador

2007

17. Dynamic
Simulation
Modelling System
18. Discrete Event Software
19. Virtual Project Management
Simulation
Laboratory
PROSIGA
20. Contract & Construct
21. Ʃigma Game
22. Project
Management
Simulation Training Game

2002
2001
1999

8. BoBs Building
9. Requirements Game
10. PMT (Project Management
Trainer)
11. LEGOland, SIM Project and
Classroom Simulation

2007
2007
2007

1999
1990

2006

23. Siren

1985

12. Project Simulator

2006

24. PAMSIM (Project Activity
Management Simulator)

1974

1986

Nota. Fonte: Adaptado de Bell, A. (2016).

Portanto, de posse da teoria fundamenta para o desenvolvimento do Programa
Vivencial em Gestão de Projetos (PVGP), elaborou-se na tabela 3.2 um quadro teóricoanalítico que norteou a análise da implementação do programa educacional.
Tabela 3.2
Quadro Teórico-Analítico para o Desenvolvimento do PVGP
Categoria
Aprendizagem
Vivencial

Descrição
A
Aprendizagem
Vivencial é a forma de
aprender por meio de
descobertas
e
de
experiências.
Desse
modo,
propicia
aos
estudantes
o
desenvolvimento
do
próprio estilo de criação
do conhecimento, ou seja,
incentiva
a
experimentação
das
atividades e a criação de
sentido do aprender.

Fatores Analíticos
1. Experiência com situações
adversas
2. Questionamentos
3. Incertezas
4. Descobertas com os erros
5. Ação e com a reflexão
6. Fundamentais
para
o
processo de transformação e de
criação de soluções
7. Educação
8. Reduzir distância entre
Teoria e Prática
9. Desenvolvimento
do
próprio estilo de criação do
conhecimento
10. Experimentação
de
atividades

Autores

Geithner & Menzel, 2016;
Vergara et al., 2016;
Ramazani & Jergeas,
2015; Oliveira & Sauaia,
2011; Silva & Silva,
2011; Closs & Antonello,
2010; Moraes, Silva &
Cunha, 2004; Sauaia,
1995; Kolb, 1984.
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Tabela 3.2 (Continuação)
Categoria
Formação
Gerencial em
Projetos

Jogo de
Empresas

Descrição

A
formação
em
gerenciamento
de
projetos é complexa e
exige que se leve em
conta a prática de todo o
ciclo de vida (iniciação,
planejamento, execução,
controle e encerramento)
de um projeto e a
liderança de mudanças
em
ambientes
desconhecidos e com
dificuldades.

Os jogos de empresas e
simuladores apresentamse como uma ferramenta
relevante
do
ensino
prático das disciplinas.
Motivam e possibilitam,
aos
alunos,
o
envolvimento ativo no
processo de tomada de
decisões.

Nota. Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Fatores Analíticos
11. Evolução do conhecimento
em Projetos (Taxonomia de
Bloom)
12. Ciclo de Vida de Projetos
13. Aplicações dos princípios
de gerenciamento de projetos
14. Certificações em Projetos
15. Formação com situações
reais
16. Uso, desenvolvimento e
reflexão
das
habilidades
individuais
17. Aprender uns com os
outros
18. Liderar Mudanças em
ambientes desconhecidos e com
dificuldades
19. Capacitação contínua dos
profissionais
20. Aproximação entre Teoria
e Prática da Gestão
21. Processo Decisório
22. Gestão de Equipes
23. Recursos Didáticos
24. Aprendizagem
Participativa
25. Mudanças
de
Comportamentos e Atitudes
Gerenciais
26. Base
uma
situação
simplificada e artificial, com
semelhanças do ambiente real
27. Decisões
similares
as
organizacionais
28. Uso de computadores e
impressões para transmitir a
natureza dos ambientes em que
os participantes atuam.
29. Estimulo ao raciocínio de
maneira clara e lógica
30. Incentivo a construção de
sistemas de tomadas de decisão
31. Feedback das decisões
32. Debriefing
33. Simulador Organizacional
34. Tecnologia que suporte
aprendizagem flexível e que
possibilite a aprendizagem por
meio da prática.

Autores

Bočková, Sláviková &
Gabrhel, 2015; Schmitz,
Alperstedt, Van Bellen &
Schmitz, 2015; Ojiako,
Ashleigh, Chipulu &
Maguire, 2011; Thomas
& Mengel, 2008;
Berggren & Söderlund,
2008.

Geithner & Menzel, 2016;
Bell, 2016; Vergara et al.,
2016; Bočková, Sláviková
& Gabrhel, 2015; Pasin &
Giroux, 2011; Crookall,
2010; Ben-Zvi, 2010;
Shtub & Chih, 2009;
Zwikael & Gonen, 2007;
Sauaia, 2006;
Hood & Hood, 2006; Kriz
& Hense (2006);
Peters & Vissers, 2004;
Sauaia, 1995; Keys &
Wolfe, 1990
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3.3

Procedimentos Metodológicos e Desenvolvimento da Tecnologia
O estudo foi caracterizado pelo tipo de pesquisa descritiva na implementação de um

Programa Vivencial de Gestão de Projetos (PVGP) para formação prática em cursos de
graduação e de especialização em Administração. A pesquisa descritiva, conforme Gil (2002),
tem por função a descrição das características de um fenômeno, no caso, a implementação do
PVGP.
Para a implementação do programa vivencial, foram necessárias um total de 53 horas
de trabalho, que englobou: (1) encontros com quatro professores especialistas em Gestão de
Projetos; (2) observação participante na disciplina de graduação; e (3) observação participante
na especialização. Além da etapa de implementação, em paralelo, ocorreu a etapa de
desenvolvimento tecnológico que concentrou atividades de ajustes no simulador (PMS-SIM),
construção dos materiais didáticos e exercícios de apoio, segundo momento de ajustes no
simulador, melhorias na descrição da vivência (jogo de empresas) e adaptação do PVGP para
a turma de especialização. Na figura 3.1, apresenta-se o fluxograma das etapas da pesquisa e
do desenvolvimento tecnológico bem como suas respectivas atividades.
Nos encontros com os quatro professores especialistas, ocorreram os ajustes do PMSSIM para dinâmica na turma de graduação e desenvolvimento dos materiais e atividades que
compõem o jogo de empresas. Ao longo da implementação do programa vivencial, na
graduação, houve novos ajustes no material didático e um segundo ajuste no PMS-SIM.
Realizou-se as alterações de acordo com feedbacks do professor da disciplina e das
dificuldades e sugestões dos discentes. Por fim, adaptou-se a proposta do PVGP ao período de
17 horas da disciplina de GP do curso de especialização, que acontece, geralmente, em dois
sábados de 8h as 12h30min e de 14h as 18h.
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Etapa da Implementação do PVGP

Etapa do Desenvolvimento Tecnológico

Início

Início

(Plano de Pesquisa)

(Plano Tecnologia)

Encontros com
docentes
(16h)

 Experimentação do PMS-SIM;
 Discussão e Feedbacks para
ajustes do manual e do PMS-SIM;
 Planejamento da implantação do
PVGP.

 Identificação das principais
dificuldades dos alunos e do
mediador;
 Auxílio nas dúvidas;
 Apoio lançamento das decisões
e geração dos resultados;
 Registro das opiniões do
professor e dos alunos.

Observação
Graduação
(20h)

Ajustes do
PMS-SIM

Material
Didático e
Atividades

Segundo
Ajuste PMSSIM

Adaptação do
PVGP para
Especialização
Observação
Especialização
(17h)

 Identificação das principais
dificuldades dos alunos e do
mediador;
 Auxílio nas dúvidas;
 Apoio lançamento das decisões
e geração dos resultados;
 Registro das opiniões.

 Melhorias no Sistema;
 Desenvolvimento do sistema de
lançamento de decisões;
 Criação dos relatórios de
resultados parciais para as
rodadas.
 Criação dos Manuais (Docente
e discente);
 Slides de apresentação das
regras;
 Exercícios;
 Certificação Simulada.
 Criação de fatores de mercado
para o ambiente do simulador;
Sistemas de peso das variáveis
(prazo, custo e mercado);
 Punições por mudanças no
projeto (prazo e custo).
 Planejamento da aplicação do
PVGP;
 Desenvolvimento da Prova de
Certificação;
 Ajustes nos exercícios;
 Ajustes na apresentação;
 Testes dos parâmetros de
mercado e punições.

Fim

Fim

(Plano de Pesquisa)

(Plano Tecnológic)

Figura 3.1. Fluxograma de Implementação do PVGP e do Desenvolvimento Tecnológico.
Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Os professores, participantes da construção do PVGP, possuem experiências com
jogos de empresas e simuladores organizacionais. Somente o Professor 3 não detém vivência
na área de simulação. Dessa forma, apresenta-se o resumo do currículo de cada professor na
tabela 3.3.
Portanto, no planejamento realizado com esses professores, definiu-se que o programa
seria composto por dez encontros de duas horas para a disciplina de graduação e de dois
encontros de oito horas e trinta minutos para a turma de especialização. Ressalta-se, também,
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que no transcorrer da disciplina, além dos dez encontros em sala de aula, ocorreram algumas
reuniões para desenvolvimento das questões da prova simulada de certificação das regras,
para o lançamento das decisões e para a emissão dos resultados.
Tabela 3.3
Experiências dos Professores Participantes
Professores

Resumo Experiências
 Doutor em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento;
Professor da
 Professor da Disciplina de Gestão de Projetos da Universidade Federal desde 2006;
Disciplina
 Experiências com disciplinas de jogos de empresas.
 Doutor em Administração;
 Professor da Disciplina de Laboratório de Gestão Organizacional Simulada da
Professor 1
Universidade Federal;
 Diversos trabalhos publicados com a temática jogos de empresas e simuladores
organizacionais
 Doutor em Engenharia de Transportes;
 Tese de doutorado com a temática jogos de empresas;
Professor 2
 Professor da Disciplina Administração Financeira da Universidade Federal;
 Diversos trabalhos publicados com a temática jogos de empresas e simuladores
organizacionais
 Mestrando em Administração e Especialista em Gestão de Projetos;
 Professor da Disciplina de Gestão de Projetos em uma especialização de uma
Professor 3
fundação particular;
 Servidor público federal, responsável pela área de gerenciamento de projetos.
Nota. Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Isto posto, como forma de tratamento das informações fez-se necessário um diário dos
encontros e descrição dos resultados da aplicação do PVGP. Logo, pode-se considerar a
presente pesquisa qualitativa, dado que um dos pesquisadores atuou como observador
participante, segundo Marconi e Lakatos (2007) observação participante consiste na atuação
do pesquisador junto a um grupo de pessoas ou comunidade com o intuito captar informações.
Dessa forma, obteve-se as informações por meio de encontros com os professores e com a
aplicação do programa vivencial em sala de aula. Dessa observação, tomou-se notas tanto das
opiniões dos professores como dos alunos.
3.4

Análise e Discussão dos Resultados

3.4.1 Proposta do Programa Vivencial em Gestão de Projetos
A disciplina de Gestão de Projetos na Universidade Federal desenvolve-se no período
de 60 horas. Conforme a teoria apresentada, os métodos vivenciais devem complementar os
métodos convencionais, portanto, dividiu-se a disciplina em dois eixos, um teórico e outro
vivencial. O eixo teórico contou com 40 horas para apresentação dos principais conceitos de
gerenciamento de projetos e para aplicação de uma primeira prova de nivelamento de
conhecimentos. Na sequência, realizou-se o programa vivencial em 20 horas.
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Os encontros do Programa Vivencial em Gestão de Projetos, para a turma de
graduação, foram planejados levando-se em conta atividades específicas para cada momento
(tabela 3.4), sendo 2 horas o tempo total de cada aula.
Tabela 3.4
Programa Vivencial em Gestão de Projetos - Graduação
Aulas
Aula 01
Aula 02
Aula 03
Aula 04
Aula 05
Aula 06
Aula 07
Aula 08
Aula 09
Aula 10
Nota. Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Atividades
Apresentação das Regras
Exercícios
Prova de Certificação Simulada das Regras
Rodada 1 (Iniciação)
Rodada 2 (Planejamento)
Rodada 3 (Execução)
Rodada 4 (Controle)
Rodada 5 (Encerramento) e Seminários
Seminários

Já na turma de especialização houve modificações devido ao tempo reduzido para
realização do programa vivencial. Isto posto, agendou-se a parte da manhã do primeiro
encontro para a exposição dos conteúdos teóricos de gestão de projetos e à tarde para
apresentação das regras do PMS-SIM e para decisões da Rodada 1 (Iniciação). No segundo
encontro, dividiu-se a manhã em três períodos de 1h30min sendo compreendido em cada
período uma rodada. No início da tarde, aplicou-se a prova de certificação das regras e na
sequência disponibilizou-se o formulário da Rodada 5 e o slide padrão para o encerramento
do projeto e criação da apresentação dos resultados. Na tabela 3.5, evidencia-se os períodos
planejados para a turma.
Tabela 3.5
Programa Vivencial em Gestão de Projetos - Especialização
Duração
1º tempo
270 min.

1º Encontro
Apresentação dos Conceitos e
Conteúdos de Gestão de Projetos

Apresentação das Regras do PMSSIM
Rodada 1 (Iniciação)
Nota. Fonte: Elaborado pelo próprio autor.
2º tempo
240 min.

2º Encontro
Rodada 2 (Planejamento)
Rodada 3 (Execução)
Rodada 4 (Controle)
Prova de Certificação
Rodada 5 e Preparação Apresentações
Apresentação dos Resultados (Equipes)

Para facilitar a dinâmica do PMS-SIM, além da apresentação das regras e dos
exercícios, disponibilizou-se, com antecedência, o manual instrucional com as regras e
peculiaridades da simulação. Contextualiza-se o manual ao ambiente profissional de projetos,
para isso, nomeou-o como Guia PMSBOK (Manual do Conhecimento das Regras de Gestão
de Projetos no PMS-SIM). Criou-se, também, na apresentação do manual, um Instituto
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Simulado de Gestão de Projetos (ISGP) que tem um papel similar ao Project Management
Institute (PMI®) e a empresa SIM S.A, multinacional automobilística, que deseja criar
projetos de dois novos modelos de automóveis para fabricação no Brasil.
Além disso, o material é composto por dez capítulos: (1) Introdução; (2) Noções
Básicas de Jogos de Empresas e Simuladores Organizacionais; (3) Descrição do Caso
Simulado de Gestão de Projetos com o PMS-SIM; (4) Regras do PMS-SIM; (5) Decisões do
Projeto; (6) Indicadores do Projeto; (7) Informações Importantes; (8) Exercícios; (9) Mapa de
Regras; e (10) Referências. Para apoio a condução da disciplina, desenvolveu-se o manual do
instrutor que além das regras, apresenta possíveis questões dos alunos, modo de utilização do
simulador e instruções para a condução da disciplina.
3.4.1.1 Atividades de Complementação
A partir das discussões de planejamento do PVGP com os professores, definiram-se as
atividades tomando-se como base para o planejamento a taxonomia revisada de Bloom. A
taxonomia revisada é uma matriz de duas dimensões sendo uma cognitiva e outra do
conhecimento. O objetivo do modelo é planejar as atividades de uma disciplina levando-se em
conta o desenvolvimento cognitivo gradual, isto é, em cada etapa do processo trabalha-se um
nível cognitivo (BEN-ZVI, 2010). Dessa forma, pode-se planejar atividades relacionadas ao
recordar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar, como mostra-se na tabela 3.6.
Tabela 3.6
Taxonomia de Bloom Revisada e Planejamento das Atividades PVGP
Dimensão do
Conhecimento
Conhecimento
dos Fatos
Conhecimento
Conceitual
Conhecimento
do Procedimento
Conhecimento
Meta-Cognitivo

Lembrar
Apresentação
das Regras
PMS-SIM
Certificação
Simulada

Entender
Apresentação
das Regras
PMS-SIM e
Exercícios
Certificação
Simulada
Rodadas
PMS-SIM

Dimensão do Processo Cognitivo
Aplicar
Analisar
Exercícios

Exercícios

Certificação
Simulada
Rodadas
PMS-SIM

Certificação
Simulada
Rodadas PMSSIM
Debriefing e
Seminários

Avaliar

Criar

Debriefing e
Seminários

Sistema de
apoio a
decisão

Nota. Fonte: Adaptado de Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. (2001); Ben-Zvi (2010).

Deste modo, utilizou-se a taxonomia para o planejamento de cada uma das atividades
do programa vivencial. Enquadrando-se a apresentação das regras nas colunas lembrar e
entender, os exercícios além de incentivar o entendimento, estimularam a aplicação e análise
do ambiente. A certificação seguiu o padrão dos exercícios, contudo, também exigiu que os
alunos recordassem as regras. As rodadas permitiram a prática dos conteúdos e conceitos de
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gerenciamento de projetos e análise dos resultados obtidos conforme as decisões tomadas. Já
o debriefing teve o intuito de incentivar a reflexão e avaliação tanto das decisões tomadas da
equipe como das decisões de outras equipes e a criação de planos de melhorias dos projetos.
Um fato peculiar evidenciado ao longo da dinâmica do programa vivencial foi que uma
equipe da graduação e três equipes da especialização desenvolveram planilhas de apoio a
decisão. Logo, pode-se enquadrar essa atividade na dimensão “Criar”.
3.4.1.2 Project Management Simulation (PMS-SIM)
De forma resumida, o simulador utilizado, PMS-SIM, tem por objetivo o
desenvolvimento de dois projetos de novos automóveis com duas possibilidades de
motorização (Motor Econômico e Potente) e duas alternativas de acabamento (Acabamento
Básico e Acabamento Plus) sendo o Chassi Padrão para ambos modelos. As equipes, que
podem ser formadas por até seis participantes, também, definem os recursos humanos
(coordenadores e técnicos) empregados nos projetos. Porém, deve-se levar em conta o
orçamento de R$150.000,00 estipulado pelos patrocinadores, o prazo de 3.500 horas e o
retorno financeiro dos projetos.
As dinâmicas com PMS-SIM são realizadas por cinco rodadas, sendo cada etapa uma
fase do ciclo de vida do projeto (figura 3.2). Na Rodada 1, define-se o plano de abertura, nas
rodadas dois, três e quatro as equipes tomam-se decisões relativas aos modelos de carro e aos
recursos humanos alocados para a realização do projeto, contudo, na execução e no controle é
permitido aos participantes comprimirem o tempo das atividades em até 25%, o que pode
causar reflexos nos custos. Por fim, na rodada cinco cria-se um plano de encerramento com
orientações para futuros projetos que será apresentado e discutido pelas equipes.
Iniciação
(Rodada 1)

Planejamento
(Rodada 2)

Execução
(Rodada 3)

Controle
(Rodada 4)

Finalização
(Rodada 5)

Figura 3.2. Rodadas PMS-SIM e Ciclo de Vida do Projeto.
Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Como parte integrante da dinâmica do PMS-SIM, disponibiliza-se o manual do
simulador (Guia de Conhecimentos das regras do PMS-SIM - PMSBOK) para os alunos. O
instrutor entrega aos discentes formulários de decisão a cada rodada, as decisões são recebidas
e lançadas no simulador PMS-SIM que emite relatórios de resultados para cada equipe (figura
3.3).
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Figura 3.3. Recursos do Project Management Simulation (PMS-SIM).
Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

3.4.2 Aplicação do PVGP
3.4.2.1 Professor
O professor tem um papel importante dentro do PVGP, pois, além de apresentar as
regras, exerce atividades de consultoria, certificação e avaliação dos projetos. Antes de iniciar
a dinâmica do jogo de empresas o docente expõe os conteúdos das regras e os exercícios de
fixação. Na sequência, desenvolve e aplica a prova de certificação simulada para técnico em
projetos intitulada como CAPM-SIM.
Na Rodada 1, o docente tem a responsabilidade de avaliar os termos de abertura e
encaminhar um feedback para as equipes. Nas rodadas posteriores, exerce o papel de
consultor, tirando as principais dúvidas e fornecendo sugestões. Dessa maneira, o foco da
aprendizagem não fica no professor e sim nos estudantes. Por fim, na Rodada 5, as
apresentações finais servem para análise de soluções para alguns problemas conceituais,
aproximação os erros e acertos do contexto simulado ao contexto errado, incentivar atitudes e
decisões realizadas pelos participantes e fornecer um feedback para todos os projetos.
3.4.2.1.1

Comentários do Professor

O professor apontou que a dinâmica realizada pelo Programa Vivencial em Gestão de
Projetos possibilitou aos alunos passarem por todas as etapas do ciclo de vida dos projetos.
Visto que, em períodos anteriores, utilizava-se somente o plano de negócio e estudos de caso
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como ações práticas de gestão de projetos, atendo-se somente as fases de iniciação e de
planejamento.
Além disso, permitiu-se, segundo ele, a compreensão das dificuldades em Gestão de
Projetos como: gerir o escopo, riscos, prazos e custos. O que auxiliou na identificação das
principais dúvidas dos alunos em relação aos princípios da área. Dessa maneira, percebeu-se
um estreitamento entre a teoria e a prática de gestão de projetos.
Com o papel de mediador da dinâmica, o docente deixou que os alunos aprendessem
por meio da prática das decisões, possibilitando os erros e acertos, isto é, estímulo a
proatividade e a solução de problemas em equipe. Na rodada 5 (Encerramento), ele teve a
função de avaliar os projetos e de mediar as discussões das apresentações, além de relacionar
os problemas enfrentados e os resultados da vivência com as teorias e a realidade das
organizações.
Também, avaliou o simulador (PMS-SIM) e apontou que o sistema é ágil e de fácil
manipulação, permitindo o lançamento e a emissão dos resultados. Ademais, indicou que esse
apresenta relatórios simples e de razoável compreensão para os alunos e concede ao instrutor
autorização para modificar variáveis e o lançamento de feedbacks para as decisões
qualitativas, como o termo de abertura (Iniciação).
Outro fator que chamou a atenção do professor foi a certificação profissional simulada
das regras, que segundo ele aproxima o programa vivencial da realidade das associações de
projetos e das exigências das organizações. Além do mais, permite aos alunos entenderem e
fixarem as normas da simulação e compreenderem as dinâmicas reais.
Contudo, algumas limitações foram indicadas. Para ele o programa deveria exigir, no
início do projeto, uma análise de viabilidade econômica e ao logo das rodadas permitir a
aplicação de algumas áreas do gerenciamento de projetos como: aquisição, integração, partes
interessadas e comunicação. Ressalta-se que a comunicação existe, todavia fica restrita ao
ambiente da equipe.
Ao longo da vivência, o professor, também, sugeriu a criação de modelos para basear
a apresentações finais, a avaliação dos termos de abertura e a inserção de ranking das equipes
a cada rodada. Já que na versão anterior do sistema os resultados apareciam somente no
encerramento.
O docente, percebendo a contribuição do PVGP na sua prática docente, decidiu
replicar o programa no próximo período letivo da graduação e indicou a inclusão da proposta
em um curso de especialização em Gestão de Projetos no departamento de Engenharia de
Produção da instituição.
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3.4.2.2 Comentários dos Alunos
Os comentários dos alunos foram coletados durante toda a dinâmica do programa
vivencial, desde as etapas de preparação para a certificação simulada até os seminários de
encerramento dos projetos na rodada final.
Durante etapa inicial da vivência, apresentação das regras e certificação profissional,
percebeu-se que a maioria dos alunos que estavam com dúvidas conseguiram entender as
principais regras do simulador. Alguns apontaram que os exercícios e a certificação simulada
foram fundamentais para o esclarecimento das questões que não compreendidas ao longo da
apresentação e da leitura prévia. Eles indicaram, também, que a prova os aproximou da
realidade dos institutos de projetos, dando uma noção de como funciona a realidade.
Já nas rodadas do jogo de empresas constatou-se que tanto os alunos graduação como
da especialização tiveram dificuldades para equilibrar custos e prazos e de apontar os
possíveis riscos dos projetos no estágio de planejamento. Dessa forma, percebeu-se a angústia
deles em lidar com incerteza, uma vez que as decisões acertadas ou erradas das outras equipes
influenciavam de forma relativa nos resultados.
Além disso, as equipes criaram um termo de abertura e um planejamento dos projetos
que iria nortear o desenvolvimento das atividades. Todavia, novos conflitos foram expostos,
já que, decisões mais ajustadas de outras equipes obrigavam a realização de modificações nos
projetos com o objetivo de alcançar melhores resultados, o que poderia implicar em mudanças
no escopo e no planejamento. Dessa maneira, discorreu-se novas indagações quanto aos
custos e as penalidades das modificações para o projeto.
Já os seminários, etapa final, possibilitou, segundo os alunos, o entendimento dos
resultados da simulação e dos erros e acertos das decisões. Na apresentação, indicou-se as
lições aprendidas, as sugestões para futuros projetos, os planos de contingência para os riscos
e a interpretação e relação entre as decisões das rodadas. Neste momento, compreendeu-se o
quê a equipe vencedora realizou e o porquê das decisões de cada grupo assim como erros.
Outro relato importante dos seminários foi a apresentação dos sistemas de tomada de decisão
desenvolvidos pelos alunos para facilitar o planejamento e as visualização das consequências
de cada escolha.
No seminário, verificou-se, também, que os discentes compreenderam as principais
variáveis, dificuldades e incertezas da área. Alguns apontaram que a possibilidade de praticar
a teoria foi o maior benefício do programa, posto que, motivou a aplicação dos conceitos
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apresentados no início da disciplina e de habilidades como: liderança, gestão das equipes e de
tomada de decisão sob incerteza.
No entanto, a turma de graduação, primeira aplicação do programa, levantou algumas
sugestões. A primeira foi a possibilidade de criar uma história para contextualizar o ambiente
no início do manual, alguns tiveram dificuldade de entender as variáveis de mercado e
ambiente econômico. Outra sugestão, foi a criação de indicadores de retorno econômico para
cada modelo de projeto, assim haveria estímulo a escolha de modelos distintos entre as
equipes.
3.4.3 Síntese dos Resultados com o PVGP
De acordo com a visão do professor da disciplina e dos alunos que participaram do
Programa Vivencial em Gestão de Projetos alguns benefícios e limites podem ser
evidenciados na tabela 3.7.
Tabela 3.7
Benefícios e Limites do PVGP
Benefícios
 Aplicação de decisões em todas as fases do ciclo de
vida do projeto
 Compreensão das principais dificuldades para
gerenciar escopo, prazo, custo e riscos em projetos
 Identificação dos conceitos menos entendidos pela
a turma
 Estimulo a aplicação das teorias e prática de gestão
de projetos
 Aprendizado pelos erros e acertos
 Incentivo a proatividade e solução de problemas
 Simulador (PMS-SIM) ágil e de fácil manipulação.
Possibilita lançamento, feedbacks, emissão dos
resultados
 Desenvolvimento das certificações simuladas para
com as regras do jogo de empresas
 Exercícios sobre as regras do jogo de empresas
Nota. Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Limites
 Não permite a análise de viabilidade econômica do
projeto
 Não permite o gerenciamento de aquisições, de
integração e das partes interessadas
 Falta de uma história para contextualizar a
empresas e o país que está sendo realizado o projeto
 Falta de indicadores de mercado para os modelos de
projeto

Percebe-se que a possibilidade de vivenciar todas as fases do ciclo de vida de um
projeto, combinado com a prática dos principais fundamentos, bem como a aprendizagem
com ajustes dos erros como destaques dos relatados pelos discentes e docente, este inclusive,
reconheceu a relevância do simulador e do conjunto de recursos didáticos do programa
vivencial. Como pontos de melhoria, o simulador foi a que mais recebeu menções, como: o
caso melhor detalhado com a característica de um país, ampliação das áreas de gerenciamento
de projetos, proposta de viabilidade econômica e indicadores de mercado.
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Para sintetizar a análise dos resultados com o PVGP, na tabela 3.8 encontra-se a
associação entre os fatores do quadro teórico-analítico desenvolvido e elementos constituintes
do programa implantado.
Tabela 3.8
Associação dos Elementos do PVGP e os Fatores Analíticos da Literatura
Categoria

Aprendizagem
Vivencial

Formação
Gerencial em
Projetos

Jogo de
Empresas

Fatores Analíticos
1. Experiência com situações adversas
2. Questionamentos
3. Incertezas
4. Descobertas com os erros
5. Ação e com a reflexão
6. Fundamentais
para
o
processo
de
transformação e de criação de soluções
7. Educação
8. Reduzir distância entre Teoria e Prática
9. Desenvolvimento do próprio estilo de criação
do conhecimento
10. Experimentação de atividades
11. Evolução do conhecimento em Projetos
(Taxonomia de Bloom)
12. Ciclo de Vida de Projetos
13. Aplicações dos princípios de gerenciamento
de projetos
14. Certificações em Projetos
15. Formação com situações reais
16. Uso, desenvolvimento e reflexão das
habilidades individuais
17. Aprender uns com os outros
18. Liderar
Mudanças
em
ambientes
desconhecidos e com dificuldades
19. Capacitação contínua dos profissionais

20. Aproximação entre Teoria e Prática da Gestão
21. Processo Decisório
22. Gestão de Equipes
23. Recursos Didáticos
24. Aprendizagem Participativa
25. Mudanças de Comportamentos e Atitudes
Gerenciais
26. Base uma situação simplificada e artificial,
com semelhanças do ambiente real
27. Decisões similares as organizacionais
28. Uso de computadores e impressões para
transmitir a natureza dos ambientes em que os
participantes atuam.
29. Estimulo ao raciocínio de maneira clara e
lógica
30. Incentivo a construção de sistemas de tomadas
de decisão
31. Feedback das decisões
32. Debriefing
33. Simulador Organizacional
34. Tecnologia que suporte aprendizagem flexível
e que possibilite a aprendizagem por meio da
prática.

Nota. Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Elementos do PVGP
a) Aprendizado por meio da gestão
dos custos, prazo e da rentabilidade
dos projetos
b) Incerteza das decisões, influência
das decisões das outras equipes.
c) Aplicação dos conceitos e teorias
na prática
d) Utilização e vivência da realidade
organizacional

e) Planejamento das Etapas do
PVGP de acordo com a taxonomia de
Bloom
f) As rodadas da simulação baseadas
nas fases do ciclo de vida dos projetos
g) Gerenciamento das áreas do
conhecimento em projetos, como:
prazo, custo, riscos, escopo, recursos
humanos e comunicação da equipe.
h) Aprendizado com o grupo e com
as outras equipes, principalmente, na
rodada de encerramento.
i) Certificação profissional no início
do PVGP, para preparação dos
participantes com relação as regras do
jogo de empresas.
j) Prática de decisões das etapas de
um projeto e gestão da equipe
k) Utilização do manual, exercícios
e apresentação das regras para
compartilhas os conhecimentos da
simulação
l) O simulador organizacional,
PMS-SIM,
é
uma
realidade
simplificada da gestão de projetos
automobilísticos.
m) Cada rodada têm um feedback e
resultados das decisões
n) Quatro equipes desenvolveram
planilhas de tomada de decisão para
facilitar a interação com o jogo de
empresas
o) Desenvolvimento de um sistema
para lançamento das decisões das
equipes, impressão dos formulários e
dos resultados.
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O programa vivencial apresenta situações adversas e imprevisíveis e as equipes em
determinados momentos da simulação se veem com dificuldades de cumprir o prazo, custo e
equilibrar o retorno financeiro do projeto. O que geram incertezas, questionamentos e
oportunidades para ações e reflexões sobre possíveis mudanças no projeto, corroborando com
o que os autores Vergara et al., (2016), Ramazani e Jergeas (2015), Silva e Silva (2011) Closs
e Antonello (2010), Sauaia (1995) e Kolb (1984) sobre as características das organizações
modernas e a necessidade de os colaboradores vivenciarem situações reais.
Logo, a aprendizagem vivencial, por intermédio do jogo de empresas, buscou reduzir a
distância entre teoria e prática, conforme os conceitos apresentados por Geithner e Menzel
(2016), Vergara et al. (2016), Silva e Silva (2011), Moraes, Silva e Cunha (2004), visto que
estabelece etapas que demonstram a realidade dos profissionais de projetos (certificação,
gestão de equipes, gestão de prazos, gestão de custos, gestão do escopo e gestão dos riscos e
informações de mercado e organizacionais). Além disso, a cada rodada são utilizados os
conceitos aprendidos e o ciclo de vida dos projetos e cada estudante e equipe aprendem
individualmente e em grupo formas adequadas de adquirir conhecimento e de testar as
decisões, seguindo os conceitos das pesquisas de Geithner e Menzel (2016); Bocková,
Sláviková e Gabrhel (2015); Córdoba e Piki (2012); e Lainema e Nurmi (2006).
Quanto a formação gerencial em projetos, o programa vivencial utilizou a taxonomia
revisada de Bloom, similarmente ao que Ben-Zvi (2010) planejou em sua pesquisa e a revisão
estabelecida por Anderson e Krathwohl (2001), que baseou as etapas e as atividades. Para
isso, levou-se em conta o ciclo de vida dos projetos, conforme Schmitz, Alperstedt, Van
Bellen e Schmitz (2015); Thomas e Mengel (2008), para as divisões das rodadas do PMSSIM, sendo cada rodada um período para aplicação dos princípios de gerenciamento de
projetos. Outro fator importante para a formação gerencial, é a certificação dos institutos de
projetos, que no caso do programa, foi aplicada após a apresentação das regras, como teste do
conhecimento das regras e como forma de trazer para a simulação exigências dos ambientes
reais de projetos. Dessa forma, seguindo o que Vergara et al. (2016), Ramazani e Jergeas
(2015), Closs e Antonello (2010), Silva e Silva (2011) e Sauaia (1995) afirmaram, o PVGP
possibilita aos estudantes vivenciarem situações reais, usando habilidades e a reflexão para
criação de soluções, resultando no aprendizado em equipe e com outras equipes, por meio,
principalmente, dos seminários e dos feedbacks que Crookall (2010), Peters e Vissers (2004)
e Kolb (1984) apontaram como parte importante de um jogo de empresas.
Segundo os alunos, as situações incertas do ambiente incentivam a liderança das
mudanças e capacitação para o avanço das soluções e redução dos riscos seguindo os
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conceitos evidenciados nas pesquisas de Geithner e Menzel (2016); Bocková, Sláviková e
Gabrhel (2015); Schmitz, Alperstedt, Van Bellen e Schmitz (2015); Córdoba e Piki (2012);
Thomas e Mengel (2008); Lainema e Nurmi (2006).
Um dos elementos principais de uma simulação é a aproximação da teoria e prática da
gestão, tal como, o desenvolvimento de um simulador organizacional (Geithner & Menzel,
2016; Bell, 2016; Bočková, Sláviková & Gabrhel, 2015; Vergara et al., 2016; Sauaia, 2015;
Pasin & Giroux, 2011; Hood & Hood, 2006; Ben-Zvi, 2010; Zwikael, Shtub & Chih, 2009;
Zwikael & Gonen, 2007; Sauaia, 2006; Sauaia, 1995). Para tanto, o PMS-SIM foi
aperfeiçoado e, de forma simplificada, objetiva que os discentes pratiquem os princípios e
conceitos da área de Gestão de Projetos, perpassando por todas etapas do ciclo de vida de um
projeto e colocando em ação habilidades gerenciais. Para isso, necessita-se de uma boa gestão
das equipes e controle dos prazos, dos ricos, do escopo e dos resultados de mercado
objetivando o sucesso do empreendimento.
Sauaia (2015), Kriz & Hense (2006) e Keys e Wolfe (1990) afirmam que um jogo de
empresas deve apresentar um manual de regras, que no programa vivencial apresenta-se com
um formato similar ao dos livros de conhecimentos das associações gestão de projetos, que se
denominou como PMSBOK. Além disso, os autores apontam que a dinâmica deve emitir
relatórios gerenciais assim como pontuação das equipes e o ranking, transmitindo-se a
natureza do ambiente econômico aos participantes, que também podem ser evidenciados no
jogo de empresas e PMS-SIM a cada rodada.
Além disso, segundo Ben-Zvi (2010) a vivência deve estimular a criação de sistemas
de tomada de decisão. À vista disso, nos seminários finais, quatro equipes apresentaram
planilhas de tomadas de decisões, com o objetivo de compreender, simular os resultados e
reduzir as incertezas do ambiente.
3.5

Conclusão
Considerando o dilema entre o padrão convencional na formação nas escolas de

negócio e as exigências de uma abordagem mais aplicada na área de Gestão de Projetos, o
estudo demonstrou o esforço para desenvolver um Programa Vivencial de Gestão de Projetos
e os resultados apontam o potencial do mesmo para auxiliar na formação prática em cursos de
graduação e especialização em Administração.
A descrição detalhada da implementação do programa vivencial em cursos de
graduação e especialização indica o alcance do objetivo do estudo, reforçado pelos resultados
obtidos na análise do processo de planejamento do PVGP e da observação participante das
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opiniões dos alunos e do professor da disciplina durante a execução do programa, indicando
também a convergência com fatores analíticos levantados no referencial teórico. Neste
sentido, considera-se que o Programa Vivencial em Gestão de Projetos propiciou a integração
entre a teoria e a prática dos fundamentos da área de projetos, bem como, a compreensão dos
fatores importantes para o desenvolvimento de uma disciplina vivencial.
O estudo traz como contribuição a possibilidade de aplicação em turmas de
gerenciamento de projetos, não só da instituição de ensino pesquisada, mas em outras
instituições de ensino que desejarem usar o programa vivencial, proporcionando uma
alternativa de aplicação prática dos principais conceitos e habilidades da área. Ressalta-se
também que além da academia, o programa permite a aplicação em treinamentos para
organizações públicas e privadas que queiram desenvolver as competências de seus
profissionais. No caso, o Programa Vivencial em Gestão de Projetos pode ser uma tecnologia
educacional coerente para as demandas de formação em áreas de conhecimento que
demandam os fundamentos de gerenciamento.
O recurso tecnológico, simulador organizacional PMS-SIM (Project Management
Simulation), foi aperfeiçoado e ajustado. Inseriu-se variáveis importantes: informações de
rentabilidade dos projetos, prejuízos financeiros e impactos nos prazos caso as equipes façam
modificações nas equipes de projetos e nos modelos escolhidos durante o planejamento,
indicadores de eficácia, impacto dos riscos, probabilidade de risco e ranking das equipes a
cada rodada, tal como, o feedback do professor para as rodadas iniciais. Ademais, ajustou-se
cálculos matemáticos que geram os indicadores e resultados e as formatações dos relatórios.
Para facilitar a interação do professor como o PMS-SIM, desenvolveu-se um sistema
de lançamento das decisões das equipes, emissão dos resultados e impressão dos formulários
de decisões. O sistema permite, também, o compartilhamento dos resultados via a aplicativos
de compartilhamento de arquivos online (chamado de nuvem) como, por exemplo, o
GoogleDrive®, o OneDrive® e o Dropbox®. Além da elaboração dos recursos didáticos
(manuais, exercícios de fixação aos moldes de certificação em gestão de projetos) e do
planejamento educacional para implementação.
Percebe-se, em tal caso, que o aperfeiçoamento do recurso tecnológico foi
fundamental para o programa vivencial, visto que eliminou os erros do simulador, expandiu
os conceitos de gestão de projetos trabalhados com a vivência, deu-se um caráter comercial
para o produto (manual e sistema de lançamento das decisões) e criou-se diferentes
possibilidades de aplicação, tanto para treinamento de curto e longo período.
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Assim sendo, o aprimoramento do simulador organizacional e todo o material didático
elaborado podem representar uma contribuição no desenvolvimento de produtos tecnológico
voltados para à aplicação de conhecimentos específicos da área de gestão de projetos, gerando
possibilidade de disseminação e negócios no setor educacional.
Portanto, espera-se que o Programa Vivencial em Gestão de Projetos seja uma
alternativa e complemento aos modelos convencionais de educação em projetos e que permita
a ação, a decisão e a prática dos conceitos, e o desenvolvimento de habilidades necessárias
para o dia a dia das organizações, dado que estas buscam profissionais com conhecimentos
teóricos, mas, também, com preparo para a prática. Todavia, a observação participante pode
ser uma limitação do trabalho, posto que, leva em conta apenas o entendimento do
pesquisador sobre o grupo ou situação pesquisada. Outro limite foi a realização da pesquisa
com apenas duas turmas, sugerindo maiores aplicações, pois os resultados tratam tão somente
da disciplina da instituição pesquisada.
Em vista disso, sugere-se futuros estudos como delineamentos quantitativos com o
intuito de entender estatisticamente se o programa vivencial aplica os conteúdos de gestão de
projetos e desenvolve competências dos alunos. Pode-se, também, realizar delineamentos
qualitativos como por exemplo grupos de foco ou entrevistas em profundidade com os
participantes para entender a opinião dos educandos. Também, sugere-se estudos com
docentes de diferentes cursos e instituições na possibilidade de pesquisar a qualidade e
consistência do PGVP e seu conjunto de recursos didáticos.
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4

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A metaconclusão é a análise conjunta dos capítulos anteriores, apresentar as respostas

ao dilema teórico-empírico do estudo, verificar o alcance dos objetivos estabelecidos, tal
como a apresentação das limitações e proposições para futuros estudos, assim como
Em se tratando do dilema associado as propostas educacionais em gestão de projetos
orientadas com métodos ativos e a busca por profissionais de gestão de projetos com prática e
vivência do contexto real, o estudo apresentou respostas coerentes no que se refere tanto a
relevância de métodos ativos na formação da área de gestão de projetos e na integração entre
a teoria e prática, possibilitando uma experiência próxima a realidade. Neste sentido os artigos
(capítulos 2 e 3) respondem especificamente as questões de pesquisa.
No capítulo 2, a conclusão evidenciou as impressões dos profissionais de gestão de
projetos em relação a aprendizagem centrada no participante (ACP), dinamizada pelo jogo de
empresas e as contribuições para a formação de competências na área.
Dessa maneira, o primeiro artigo buscou as opiniões de profissionais experientes com
o intuito de verificar se a atividade vivencial dinamizada pelo jogo de empresas e simulador
PMS-SIM se aproxima do dia a dia dos projetos automobilísticos e se seus aspectos são
relevantes para treinamento profissional.
Uma vez que a atividade vivencial foi considerada relevante para a formação de
competências, o artigo dois (capítulo 3) referem-se à implementação do Programa Vivencial
em Gestão de Projetos em uma turma de graduação e uma de especialização. O objetivo foi
elaborar uma tecnologia educacional para complementar os métodos convencionais de
educação de gestão de projetos, bem como, produtos como: manual, programa da disciplina,
exercícios, certificações e melhorias no simulador e o levantamento das opiniões dos
participantes e do professor da disciplina, por meio, da observação participante. Nesta
perspectiva os participantes conseguiram identificar as contribuições do PVGP.
Como o objetivo geral do estudo foi desenvolver um programa vivencial em gestão de
projetos dinamizado pela técnica de aprendizagem vivencial conhecida como jogo de
empresas, os artigos de forma complementar buscam alcançar tal objetivo.
Desse modo, o estudo realizado no capítulo 2 (artigo 1) analisou a opinião de
profissionais quanto às potencialidades de um jogo de empresas dinamizado por um
simulador organizacional para a gestão de projetos na formação de competências. E teve os
seguintes objetivos específicos:
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Portanto, identificou-se as características e atividades centrais na área de gestão de
projetos, por meio do levantamento teórico apresentado no referencial do artigo, cumprindose o objetivo específico um (OE1). Além disso, ainda, no referencial teórico, revisou estudos
correlatos sobre a formação de competências em gestão de projetos e o uso de jogos de
empresas para a formação gerencial, alcançando-se o objetivo específico dois (OE2). Por fim,
analisou-se a existência de diferenças nas impressões de acordo com o nível hierárquico
profissional, realizando-se o objetivo específico três (OE3).
As principais conclusões (C) deste primeiro artigo (capítulo 2) são:


C1 - As opiniões dos profissionais de projetos mostraram a existência de
distintas impressões em relação as contribuições da aprendizagem centrada no
participante na formação de competências.



C2 - Percebeu-se que as características dos grupos de profissionais de acordo
com o perfil associado, a experiência e o cargo, determinam uma avaliação
diferente.



C3 - Os participantes indicaram que a ACP dinamizada pelo jogo de empresas
promove contribuições na formação de competências em projetos.



C4 - Os gerentes de projetos avaliaram a contribuição da ACP em níveis
superiores aos demais.



C5 - Para os coordenadores, especialistas e analistas o ACP promoveu
contribuições moderadas nas dimensões individual, equipe e organizacional.



C6 - Possibilitou-se ilustrar o uso de simuladores organizacionais em
treinamentos para gestores de projetos, trazendo algo além da exposição do
conhecimento (método convencional), promovendo a aplicação de suas
competências num ambiente simulado.

Já o artigo realizado no capítulo 3 analisa a implementação de um Programa Vivencial
em Gestão de Projetos para a formação prática em cursos de graduação e especialização em
Administração. Sendo os objetivos específicos os seguintes:


OE4 - Desenvolver um sistema de apoio ao lançamento das decisões e emissão
dos resultados das equipes para o simulador PMS-SIM;



OE5 - Elaborar um Programa Vivencial em Gestão de Projetos no curso de
graduação em Administração e especialização numa instituição de ensino;



OE6 - Aplicar o (PVGP) em uma turma de graduação e uma turma de
especialização em Administração.
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OE7 - Analisar a implementação PVGP em cursos de graduação e
especialização em Administração, tendo como intuito contribuir para a
comunidade acadêmica, docentes e instrutores na área de Gestão de Projetos.

As principais conclusões (C) do segundo artigo (capítulo 3) são:


C7 - Jogos de empresas orientados em gestão de projetos podem complementar
os métodos convencionais de ensino.



C8 - Gestão de Projetos é uma disciplina prática, dessa forma o PVGP tem que
incentivar a aplicação de teorias.



C9 - O Programa Vivencial em Gestão de Projetos precisa ser composto por
elementos, como: (1) planejamento das etapas e encontros, (2) considerar as
fases do ciclo de vida dos projetos, (3) trazer elementos que aproximem as
exigências das organizações assim como aos gerentes de projetos (certificação,
associações de projetos e problemas reais), (4) levar em conta o
desenvolvimento da aprendizagem ao longo das etapas do jogo de empresas
(taxonomia revidada de Bloom), (5) ter simulador organizacional, (6)
incentivar a prática de decisões, e (7) levar em conta as áreas de gerenciamento
de projetos



C10 - O PVGP, na opinião dos participantes e do professor da disciplina,
contribuiu para o desenvolvimento de competências.



C11 - O simulador deve ter elementos que facilitem e agilizem a interação do
professor da disciplina com a geração e lançamento dos resultados, que no caso
do PMS-SIM, o professor da disciplina avaliou como ágil e interativo.



C12 - O programa vivencial deve estimular a proatividade e aprendizado por
meio dos acertos e erros.



C13 - O PVGP tem que ser flexível, isto é, permitir a realização de aplicações
em curta e longa duração.



C14 - O PVGP permite a ação, a decisão e a prática de conceitos e o
desenvolvimento de habilidades do dia a dia.
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O diferencial desta pesquisa está na criação e análise de um Programa Vivencial em
Gestão de Projetos que contou com profissionais da área e aplicação da vivência com
participantes de especialização e graduação em Administração. Além disso, propiciou
alternativas e complementos aos métodos convencionais de educação em gerenciamento de
projetos.
As limitações podem ser evidenciadas nas seções 2.5 (página 37) e; 3.5 (página 64).
Todavia, salienta-se a utilização de escalas ordinais no questionário do artigo um, com os
profissionais, deveriam ser tratadas por testes não paramétricos, esse fato foi identificado
durante a segunda etapa da pesquisa e o artigo 1 (capítulo 2) já havia sido publicado. Outro
limite é a uso de somente da observação participante para análise da opinião dos participantes
e professor, bem como, a aplicação do PVGP com apenas duas turmas.
Por fim, propõem-se novos estudos que levem em conta a opinião dos profissionais
com relação ao programa vivencial e utilização de testes não paramétricos para análise das
opiniões em relação as competências. Além disso, sugere-se a extensão das pesquisas para
métodos quantitativos que avaliem as opiniões dos participantes com relação a aprendizagem
e desenvolvimento de competências por meio do PVGP, tal como dos recursos didáticos e
elementos que compõem a vivência.
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Apêndice A - Questionário de Associação do Jogo de Gestão de Projetos com a Formação de Competência
Explicar como o inventário deve ser respondido
PARTE 1 – Informações Sócio-Profissionais
Idade: _________ Formação (Graduação): ___________________________
Tempo de Experiência na Área de Projetos: __________________________________
PARTE 2 – Associação do Jogo de Gestão de Projetos com a Formação de Competência
O treinamento prático sobre gestão de projetos dinamizados pelo simulador PMS proporcionou
Id
Indivíduo
0
1
2
v1a Capacidade de estabelecer metas e cumpri-las
v1b Negociar com várias entidades que participam do projeto
v1c Gerenciar o negócio do projeto
v1d Capacidade de coordenar as ações técnicas do projeto
v1e Capacidade de estabelecer os recursos necessários as verias fases do projeto
v1f Capacidade de gerenciar o prazo das atividades do projeto
v1g Capacidade de identificar e resolver conflitos no âmbito dos projetos
v1h Capacidade de estabelecer um sistema de comunicação
v1i Capacidade de gerenciar as relações humanas, estimulando as pessoas

3

4

5

6

7

8

9

10
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Id

Equipe

v2a Orientada para o resultado
v2b Inovativa e criativa
v2c Disposta a se adaptar as novas tendências
v2d Garantir a qualidade das ações
v2e Apresentar um bom desempenho técnico
v2f Estar consciente dos prazos e orçamentos
v2g Apresentar uma postura favorável as mudanças
v2h Possuir confiança para superar desafios
v2i Privilegiar o grupo em detrimento ao individualismo (espírito de equipe)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

79

Id

Organização

v3a Assegurar que as estratégias e planos do projeto estejam estabelecidas
v3b Fornecer apoio político ao projeto no nível executivo
v3c Assegurar que o projeto foi adequadamente iniciado
v3d Estimular as avaliações periódicas dos projetos
v3e Garantir que os recursos sejam fornecidos
v3f Estar disponível para apoio e consultas
v3g Garantir e monitorar a transição do projeto para a operação
v3h Estimular a divulgação dos resultados do projeto
v3i Institucionalizar a aprendizagem obtida no projeto

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Apêndice B - Respostas dos Pesquisados
Exp.
v1a v1b v1c v1d v1e v1f v1g v1h v1i v2a v2b v2c v2d v2e v2f v2g v2h v2i v3a v3b v3c v3d
(anos)

Pesq.

Idade

Cargo

p1

40

Coord.

3

4

4

3

4

3

4

3

3

3

4

4

4

3

3

3

4

2

2

4

3

3

p2

29

Especil.

5

5

4

2

2

2

5

5

3

3

4

4

5

5

5

5

3

3

2

5

2

p3

37

Especil.

10

2

2

3

3

4

3

3

3

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2

p4

36

Analista

4

5

3

4

5

5

4

3

3

3

5

4

5

4

4

7

5

5

7

p5

33

Coord.

7

2

4

2

2

3

3

2

2

2

2

1

3

5

1

1

2

2

2

p6

48

Especil.

6

7

8

7

5

5

6

6

7

7

8

6

6

6

6

8

7

6

p7

43

Coord.

9

5

7

5

7

8

8

6

3

5

8

8

4

5

5

6

7

p8

28

Coord.

6

8

5

5

4

7

1

1

5

6

4

4

6

4

8

p9

31

Especil.

10

9

10

9

10

8

9

8

8

9

8

9

8

9

p10

28

Analista

6

5

6

6

7

7

6

6

7

7

7

6

6

p11

30

Especil.

6

5

4

2

2

2

3

5

5

3

4

4

4

p12

30

Coord.

2

5

9

1

9

5

9

1

3

9

9

9

p13

45

Gerente

5

8

8

8

8

7

7

8

8

8

6

7

p14

25

Analista

5

4

5

5

8

6

8

6

6

8

8

p15

34

Analista

4

6

5

5

5

6

6

6

8

8

p16

37

Especil.

6

7

4

8

7

7

7

4

9

p17

30

Analista

5

9

9

8

8

7

8

8

p18

46

Gerente

10

5

4

5

5

6

4

p19

30

Analista

3

3

3

3

3

6

p20

45

Gerente

15

8

7

8

8

p21

25

Especil.

4

5

3

6

6

5

v3e

v3f

v3g

v3h

v3i

4

3

3

3

6

6

7

2

2

4

2

8

3

2

2

2

2

2

2

2

2

5

6

5

4

5

6

4

5

7

1

1

1

3

3

4

1

5

3

6

6

5

6

6

6

7

6

8

8

6

8

5

5

4

5

6

7

7

5

5

8

6

9

5

7

4

4

5

5

4

7

8

10

8

9

9

10

8

10

10

8

9

8

8

8

6

6

7

6

7

7

6

7

7

6

6

6

7

7

2

3

3

3

2

3

3

3

2

3

2

2

3

3

2

5

1

5

9

9

5

6

9

9

5

1

5

9

9

5

6

7

8

8

8

8

8

8

7

7

7

10

10

9

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

8

7

8

5

6

6

8

6

8

8

8

6

6

5

5

8

7

5

8

5

5

7

6

7

7

6

8

8

9

8

5

5

5

5

5

7

7

7

8

8

5

6

6

6

8

10

7

8

9

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

6

6

6

6

5

5

6

7

6

7

5

4

5

6

8

8

3

8

6

5

5

3

3

4

3

5

3

2

5

3

1

5

3

3

3

3

4

1

1

4

3

8

8

8

8

8

6

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

7

5

7

7

7

7

7

3

4

3

3

5

6

4

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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Apêndice C - Estatística Descritiva

Id

Média

v1a
V1b
v1c
v1d
v1e
v1f
v1g
v1h
v1i
v2a
v2b
v2c
v2d
v2e
v2f
v2g
v2h
v2i
v3a
v3b
v3c
v3d
v3e
v3f
v3g
v3h
v3i

5,57
5,48
5,05
5,57
5,43
5,90
4,86
5,00
5,76
5,95
5,33
5,29
4,95
4,81
5,95
5,81
5,05
5,90
5,38
5,14
5,00
4,90
5,29
5,71
4,95
6,29
5,81

Desvio
padrão
2,087
2,294
2,479
2,315
2,135
1,972
2,308
2,490
2,528
2,109
2,129
1,617
1,830
1,965
2,247
2,089
2,156
2,322
2,179
2,242
2,121
2,322
2,125
2,390
2,439
2,004
2,112

N
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

82

Apêndice D - Estatística de Confiabilidade
Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach

N de itens

com base em itens
padronizados
,981

,981

27

Estatísticas por Variável
Média de escala se o

Variação de escala se

Correlação de item

Alfa de Cronbach se o

item for excluído

o item for excluído

total corrigida

item for excluído

v1a

140,57

2170,957

,809

,980

V1b

140,67

2181,933

,679

,981

v1c

141,10

2148,690

,773

,980

v1d

140,57

2142,157

,864

,979

v1e

140,71

2171,314

,788

,980

v1f

140,24

2180,890

,803

,980

v1g

141,29

2202,014

,578

,981

v1h

141,14

2166,629

,689

,981

v1i

140,38

2122,148

,876

,979

v2a

140,19

2163,962

,837

,980

v2b

140,81

2163,462

,831

,980

v2c

140,86

2204,929

,824

,980

v2d

141,19

2215,862

,658

,981

v2e

141,33

2162,233

,911

,979

v2f

140,19

2156,762

,819

,980

v2g

140,33

2158,533

,875

,979

v2h

141,10

2142,590

,929

,979

v2i

140,24

2151,790

,815

,980

v3a

140,76

2152,490

,867

,979

v3b

141,00

2157,000

,819

,980

v3c

141,14

2167,429

,814

,980

v3d

141,24

2163,790

,757

,980

v3e

140,86

2157,629

,864

,979

v3f

140,43

2137,857

,855

,980

v3g

141,19

2131,862

,865

,979

v3h

139,86

2204,229

,661

,981

v3i

140,33

2166,633

,821

,980
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Apêndice E - Gráfico de Radar da Mediana pela dimensão de competências
Dimensão Individual (D1)

Dimensão Equipe (D2)

Dimensão Organização (D3)
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Apêndice F – Síntese do Material Didático
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Apêndice G - Mapa Mental das Regras
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Apêndice H - Formulários de Decisão
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Apêndice I - Resultados Rodadas
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Apêndice J - Sistema de Lançamento de Decisões (PMS-SIM)
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Apêndice K - Exemplos Questões Prova Certificação Simulada (CAPM-SIM)
Introdução da Prova
O Project Management Institute Simulation (PMIS) é uma associação simulada para
profissionais de gerenciamento de projetos. Possuimos profissionais certificados por todo o
mundo e auxiliamos, por meio do nosso trabalho, milhares de organizações. Neste momento,
disponibilizamos duas certificações a CAPM-SIM e a PMP-SIM. A primeira possibilita aos
menos experientes uma certificação de compreensão do conhecimento, terminologia e
processos fundamentais para um gestor eficiente segundo o PMSBoK (manual PMS-SIM). Já
a segunda, é voltada para gerentes de projetos experientes, com pelo menos 3.500 horas de
liderança em projetos e formação de no mínimo 40 horas na área.
A CAPM-SIM é uma certificação voltada para pessoas que ainda não possuem vasta
experiência na Gestão de Projetos no PMS-SIM e desejam demonstrar conhecimento,
compromisso e habilidade. Este certificado o habilitará a iniciar sua estrada no gerenciamento
de projetos com o título de Técnico em Projetos.
Agradecemos a sua inscrição no processo de Certificação CAPM-SIM e lembramos que para
um profissional ser considerado certificado, deve obter no mínimo 60% de acerto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questão V – Considerando os modelos da questão 1 e ocorrendo uma modificação da equipe
de projetos, conforme tabela abaixo, qual será o novo custo total de mobilização do
coordenador e do operador?
Equipe
Coordenador
Operador

Equipe alocada
5
2

Horas alocadas
240
800

a) Custo total de mobilização do coordenador será igual a R$1.000,00 e o custo total do
operador será igual a R$1.500,00.
b) Custo total de mobilização do coordenador será igual a R$1.500,00 e o custo total do
operador será igual a R$1.000,00.
c) Custo total de mobilização do coordenador será igual a R$500,00 e o custo total do
operador será igual a R$1.000,00.
d) Custo total de mobilização do coordenador será igual a R$1.000,00 e o custo total do
operador será igual a R$500,00.
e) Custo total de mobilização do coordenador será igual a R$1.200,00 e o custo total do
operador será igual a R$600,00.
Questão X - No sistema PMS-SIM, existe a figura do coordenador e do operador. Em relação
ao total de horas que deverá ser alocada para cada um desses atores, quais são as decisões
possíveis:
I.
II.
III.
IV.

Pode-se alocar no máximo 800 horas de coordenador e no máximo 240 horas de
operador.
Pode-se alocar 220 horas de coordenador e 500 horas de operador.
Pode-se alocar 100 horas de coordenador e 400 horas de operador.
Pode-se alocar 50 horas de coordenador e 100 horas de operador.
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V.

Pode-se alocar 800 horas de coordenador.

Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as opções I, II e III estão corretas.
Somente as opções II, IV e V estão corretas.
Somente as opções I, II estão corretas.
Somente as opções II, III e IV estão corretas.
Somente as opções I, IV e V estão corretas.

Questão Y - Assinale a alternativa correta. A função básica de um Termo de Abertura do
Projeto é:
a)
Definir os custos iniciais do projeto.
b)
Discutir os riscos e restrições do projeto.
c)
Autorizar o início do projeto.
d)
Estabelecer as metas e o escopo mínimo do projeto.
e)
Estabelecer somente as áreas de conhecimento que serão utilizadas na gestão do
projeto
Questão Z – Dado que a equipe de projetos definiu os seguintes modelos para os projetos de
veículos abaixo demonstrados, calcule a previsão de tempo para execução do projeto,
levando-se em consideração os parâmetros utilizados no jogo.
Modelos
Modelo 1
Modelo 2

Chassi
1
1

Motorização
Potente (2)
Potente (2)

Acabamento
Básico (1)
Plus (2)

Para execução desse projeto foram alocadas as seguintes quantidades de coordenadores e
operadores e com as seguintes horas:
Equipe
Coordenador
Operador

Equipe alocada
10
1

Horas alocadas
240
800

Para efeito do calculo não se esqueça de considerar o tempo de mobilização e desmobilização.
Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)
e)

3.850 horas
3.100 horas
2.200 horas
4.000 horas
4.050 horas
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Apêndice L - Certificado Simulado CAPM-SIM

Eduardo de Lima Pinto Carreiro
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Apêndice M - Logotipos
(a) Logotipo do Simulador Project Management Simulation (Versão 1.0)

(b) Logotipo do Instituto Simulado de Gestão de Projetos

(c) Logotipo da Empresa Multinacional Patrocinadora dos Projetos SIM S/A

