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RESUMO 

 

Os Jogos de Empresa são considerados como importante alternativa didática na área de 

Ciências Contábeis, por proporcionar aos alunos um exercício dinâmico de tomada de 

decisões.  Contudo, pode-se indagar se estes são objeto de pesquisa em Ciências Contábeis ao 

redor do mundo.  Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi definido como: “Analisar 

a dinâmica da produção acadêmica sobre jogos de empresa em Ciências Contábeis”.  Para 

alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa bibliométrica sobre jogos de 

empresas e uma pesquisa bibliométrica sobre jogos de empresas específica na área de 

Ciências Contábeis no intuito de verificar a representatividade de seus registros, quando 

comparado com a produção total sobre o tema.  Os registros utilizados na análise foram 

extraídos de uma base de dados internacional.  Por fim, foi realizada a leitura dos trabalhos, 

que foram classificados quanto a abordagem ao fenômeno, com o objetivo de identificar a 

categoria predominante nos estudos.  Trata-se de uma pesquisa exploratória, com abordagem 

qualitativa.  Os resultados demonstram que a pesquisa sobre jogos de empresas na área de 

Ciências Contábeis é ainda pouco expressiva, não apresentando autores, instituições, 

periódicos ou países de referência.  A abordagem ao fenômeno predominante nos estudos é a 

Simulação Como Objeto de Pesquisa (SCOPE), com destaque para o eixo temático “ensino-

aprendizagem”. 

 

Palavras-chave:  Jogos de Empresas.  Ensino-aprendizagem em Ciências Contábeis.  

Pesquisa Bibliométrica. 
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1. INTRODUÇÃO  

Observa-se, nas últimas décadas, a ocorrência de questionamentos à eficácia das 

concepções pedagógicas convencionais (GRATZ et al, 2013) e a defesa de um processo de 

ensino-aprendizagem mais centrado no aluno (MENDES, 2000; OLIVEIRA e SAUAIA, 

2011; GRATZ et al, 2013).  Tais discussões ocorrem não somente na área 

didática/pedagógica, mas em diversas áreas do conhecimento, incluindo a Contabilidade 

(MENDES, 2000), onde a preocupação com a forma como ocorre o processo de ensino-

aprendizagem não é recente (SANTOS, 2003).   

Na década de 1990, Marion et al (1999) demonstraram preocupação ao constatar 

dificuldades na utilização de estratégias de ensino aplicáveis à Contabilidade. Em seu estudo, 

os autores apresentaram diferentes estratégias de ensino-aprendizagem como possibilidade de 

alterar a forma como ocorre a formação de contadores.  

Uma das estratégias que podem ser utilizadas para apoiar o processo de ensino-

aprendizagem na Contabilidade apresentadas por Marion et al (1999) é o jogo de empresas.  

Sua utilização teve início na década de 1950 em universidades americanas, com o objetivo de 

treinar profissionais da área financeira (BARUCCI, 2008; TANABE, 1977).  Desde então, 

apresenta-se como uma importante alternativa didática no ensino superior, por possibilitar a 

vivência prática na gestão de uma empresa (MARTINELLI, 1987; BARUCCI. 2008). 

Verifica-se a ocorrência de estudos que apresentam os jogos de empresas como 

estratégia educacional adequada à área de Contabilidade (SANTOS, 2003; CASAGRANDE, 

2014; PINTO, 2014, PATASIENE et al, 2015), contudo, pode-se indagar se esta técnica de 

aprendizagem é objeto de pesquisas acadêmicas nas Ciências Contábeis ao redor do mundo, 

não apenas no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem, como  em outros eixos 

teóricos como competências, sistema de apoio à decisão, estratégia competitiva, avaliação de 

desempenho, processo decisório, desenvolvimento e utilização de jogos de empresas (MRTVI 

et al, 2014). 

A publicação de pesquisas acadêmicas é importante para que o conhecimento 

científico possa se disseminar ao redor do mundo (TAHAI; RIGSBY, 1998) e para que os 

esforços individuais dos membros da comunidade científica sejam somados (OLIVEIRA, 

2002). Neste sentido, o problema deste estudo concentra-se na seguinte questão: qual o 

panorama da produção acadêmica de jogos de empresas na área de Ciências Contábeis? 

A proposição deste trabalho, com foco na produção acadêmica sobre jogos de 

empresas em Ciências Contábeis, vai ao encontro das Diretrizes Curriculares Nacionais 
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(DCN) para o curso de graduação do Ministério da Educação (MEC) uma vez que 

determinam que o egresso do curso de Ciências Contábeis deve ser capaz de extrapolar os 

processos de escrituração e emissão de relatórios, apresentando uma postura gerencial (MEC, 

2016), que pode ser exercitada na dinâmica de um jogo de empresas.  Concorre ainda para a 

importância do trabalho o crescente uso de métodos de apoio ao processo de aprendizagem 

que ultrapassam a transmissão do conhecimento, considerando também as componentes 

habilidade e atitude da competência.  

 

1.1 Objetivo Geral 

Dentro do contexto apresentado, este trabalho possui o seguinte objetivo geral: 

“Analisar a dinâmica da produção acadêmica sobre jogos de empresas em Ciências 

Contábeis”. 

1.2 Objetivos Específicos 

 Levantar a produção acadêmica sobre jogos de empresas por meio de uma 

pesquisa bibliométrica;  

 Verificar a contribuição relativa da produção acadêmica sobre jogos de empresas 

em Ciências Contábeis por meio de uma pesquisa bibliométrica; 

 Interpretar as abordagens predominantes dos estudos em Ciências Contábeis, com 

base em Mrtvi et al (2014). 

1.3 Estrutura da pesquisa 

Este trabalho possui a seguinte estrutura, além dessa introdução: no Capítulo 2 serão 

apresentados os aspectos gerais sobre o surgimento e o desenvolvimento dos cursos de 

Ciências Contábeis no Brasil; no Capítulo 3 serão apresentados os aspectos relacionados ao 

uso de jogos de empresas como técnica de apoio ao processo de formação na área de Ciências 

Contábeis; no Capítulo 4 serão apresentados os procedimentos metodológicos; no Capítulo 5 

serão apresentados e discutidos os resultados e por fim serão apresentadas a conclusão e as 

referências bibliográficas. 

2 ENSINO-APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Estre capítulo trata do processo de ensino-aprendizagem em Ciências Contábeis, com 

destaque aos métodos que podem ser empregados para adequar o profissional contábil 

contexto atual. 

2.1 O processo de ensino-aprendizagem nos cursos de Ciências Contábeis  
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Na década de 1990, Marion (1999) constatou grande dificuldade na utilização de 

métodos de ensino aplicáveis às disciplinas de cursos de graduação em ciências contábeis e, 

por este motivo, em seu estudo analisou os métodos de ensino possíveis de serem aplicados 

em cursos da área. De acordo com o autor, método pode ser entendido como processo ou 

técnica de ensino e tem o objetivo de facilitar a construção do conhecimento ou facilitar a 

demonstração de uma verdade. Em uma metodologia de ensino podem ser utilizadas 

ferramentas ou instrumentos de ensino.  Os métodos analisados por Marion (1999) são 

apresentados no Quadro 5. 

    Quadro 1 - Métodos ou instrumentos educacionais aplicáveis à Contabilidade 

Método ou 

instrumento de 

ensino 

Descrição 

Aula expositiva Trata-se do método mais utilizado no ensino da Contabilidade.  Faz do professor o 

foco do processo de ensino-aprendizagem que, neste método, costuma ser 

auditivo e visual, não compreendendo o meio cinestético.  Por este motivo, 

recomenta-se que este método não seja muito explorado. 

Excursões e 

visitas 

Neste método os aprendizes realizam visitas em indústrias, escritórios, bolsa de 

valores, etc,  recebendo informações de profissionais ou do próprio professor.  

Representa um método interessante para o aprendizado, pois abrange as três 

formas de entender a informação (visual, auditiva e cinestética). 

 

Dissertação ou 

resumo 

Pode ser aplicado individualmente (resumo de textos) ou como complemento de 

outros métodos de ensino (resumo  após uma excursão ou visita).     

 

Projeção de 

vídeos 

Pode ser praticado via videoconferência, teleconferência ou telão.  São 

apresentados temas de interesse da disciplina ou assuntos em destaque. 

Seminário Consiste em levar os aprendizes a realizarem pesquisas sobre determinado tema, 

que deverão ser apresentadas e discutidas.  

Ciclo de palestras Profissionais da área contábil ou áreas afins são convidados a realizar palestras de, 

aproximadamente, 70 minutos.  A seguir, abre-se espaço para perguntas. 

Discussão com a 

classe 

Os alunos são convidados a refletirem sobre um determinado tema e expor 

opiniões e ideias.  Ao final da aula, é recomendado que o professor dê sua opinião 

a respeito do assunto discutido e comente as opiniões e ideias expostas pelos 

alunos. 

Resolução de 

exercícios 

Este método é, normalmente, utilizado como complemento das aulas expositivas, 

com o objetivo de reforçar e fixar o conteúdo apresentado.  

Estudo de caso Consiste em apresentar uma situação, seja real ou fictícia, para discussão. 

Aulas práticas As aulas práticas têm por objetivo mostrar aos alunos o lado prático da disciplina.  

Em Ciências Contábeis, recomenda-se que seja utilizado em quase todas as 

disciplinas, como complemento às aulas expositivas. 

Estudo dirigido O método consiste em orientar os alunos no estudo de um determinado tema.  Seu 

uso é recomentado para estimular a autonomia do aluno. 

Jogo de empresas Um jogo de empresas tem por objetivo desenvolver a habilidade de tomar 

decisões baseadas em relatórios contábeis e gerenciais de empresas simuladas. 

Simulações Baseia-se, principalmente, em softwares educacionais. 

Outros métodos 

ou instrumentos 

Outros métodos podem ser utilizados em cursos de Ciências Contábeis, como auto 

estudo, uso da internet e dramatizações.  A escolha deve ser baseada nas 

características dos aprendizes. 

     Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Marion, 1999. 
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Em estudo mais recente, Marin et al (2015) afirmaram haver atualmente uma 

valorização do profissional contábil, possivelmente relacionada ao fenômeno da globalização 

e ao processo de convergências às normas internacionais dele resultante.  Na visão dos 

autores, esses fatores conferiram ao profissional de contabilidade um papel mais gerencial, 

passando este a integrar o processo decisório nas organizações.  A mudança no perfil do 

profissional da área de contabilidade demanda um processo de ensino-aprendizagem capaz de 

preparar os futuros profissionais para o novo momento. 

Diante desse contexto é que se inserem estudos com o objetivo de discutir novas 

estratégias educacionais na área de Contabilidade (MIRANDA e MIRANDA, 2006; 

MAZZIONI, 2013), dentre as quais se destacam os jogos de empresas (MENDES, 2000; 

SANTOS, 2003; PINTO, 2014; CASAGRANDE et al, 2014).  

 

2. USO DE JOGOS DE EMPRESAS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

Este capítulo aborda o uso de jogos de empresas em Ciências Contábeis, iniciando 

com um breve relato sobre o surgimento dos jogos de empresas, suas principais características 

e etapas de utilização.  A seguir será apresentado e discutido o uso de jogos de empresas em 

Ciências Contábeis. 

3.1 Jogos de empresas 

Acredita-se que a utilização de jogos para educação e desenvolvimento de habilidades 

tenha iniciado por volta de 3.000 anos A.C. na China e na Índia, com os Jogos de Guerra, que 

posteriormente evoluíram para Jogos de Empresas (SAUAIA, 1995).   

O primeiro jogo de empresas, denominado Top Management Decision Simulation, foi 

desenvolvido em 1956 para a American Management Association.  Baseado em uma teoria 

educacional centrada no aluno, os jogos de empresas se disseminaram rapidamente em escolas 

de negócios e instituições de treinamento e desenvolvimento corporativo (KEYS e WOLFE, 

1990). 

Os jogos de empresas são “abstrações matemáticas simplificadas de uma situação 

relacionada com o mundo dos negócios” (SANTOS, 2003, p.78), a partir das quais os 

participantes são envolvidos em um exercício dinâmico de tomada de decisões sequenciais 

(VICENTE, 2001; LU, 2008).  A tomada de decisões em situações de incerteza é um dos 

principais objetivos didáticos dos jogos de empresas (REMONDINO, 2008), que possuem 

ainda outros dois objetivos: treinamento e pesquisa (TANABE, 1977). 
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Diferente do que normalmente ocorre em aulas expositivas, cujo papel principal é 

desempenhado pelo professor, os jogos de empresas são protagonizados pelos alunos 

(SAUAIA, 2013), que assumem a responsabilidade por uma área funcional, definindo 

estratégias e metas funcionais (SAUAIA, 2006).  Tais estratégias orientam as decisões, que 

são tomadas em um ambiente no qual os participantes têm a oportunidade de aprender com 

seus erros, sem incorrer em custos reais (LU, 2008). 

Lu (2008) apresenta sete etapas principais na aplicação de um jogo de empresas: (1) os 

participantes recebem informações gerais que possibilitem a compreensão dos objetivos e 

funcionamento do jogo; (2) o jogo inicia e os participantes começam a se familiarizar com a 

função que irá exercer durante o exercício; (3) os participantes analisam as características do 

jogo e do seu ambiente; (4) os participantes selecionam estratégias com base nas regras de 

decisão; (5) os participantes implementam suas estratégias; (6) os resultados são divulgados e 

(7) os resultados são avaliados e é realizado o debriefing.   

O debriefing é o momento no qual questões que emergiram ao longo da aplicação do 

jogo são respondidas, tais como: as estratégias utilizadas trouxeram os resultados desejados?  

Por que a equipe vencedora obteve tal resultado? (LU, 2008).  Crookall (2010) defende a 

importância do debriefing tanto para aprendizagem quanto para justificar os jogos de 

simulação como uma disciplina.  Na visão do autor, é no debriefing que a aprendizagem 

efetivamente ocorre. 

Tanabe (1977) também apresenta etapas para aplicação de jogos de empresas, sendo 

estas mais voltadas às atividades do instrutor: 

1. Fornecer aos alunos o conhecimento necessário acerca das regras do jogo e do 

ambiente simulado; 

2. Formar equipes com o mesmo número de participantes para a constituição das 

empresas e solicitar que os participantes elaborem um planejamento com 

objetivos e metas da empresa e o cargo que cada participante ocupará; 

3. Após a formação das equipes e elaboração do planejamento, inicia-se o jogo, 

que seguirá em sucessivos ciclos.  Em cada ciclo os participantes devem 

receber informações referentes aos resultados de sua empresa e do mercado. 

Estas informações servirão como base para análise dos resultados atingidos 

pelo grupo.  Desta forma, novas decisões serão tomadas pelos participantes, 

que as registrarão em formulário apropriado; 
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4. Processamento das decisões por meio das equações componentes do modelo, 

tendo como produto os relatórios com as informações que serão fornecidos às 

equipes. 

  Em pesquisa realizada por Faria (2004) verificou-se questionamentos relativos à 

contribuição dos jogos de empresas para fins didáticos.  Tais questionamentos baseiam-se na 

ideia de que os jogos de empresas seriam irrealistas em termos de representação do mundo 

empresarial.   

Preocupados com a eficácia dos jogos de empresas como estratégia educacional, 

Leemkuil e Jong (2012), apontaram em seu estudo a necessidade de fornecimento de 

aconselhamentos por parte do docente aos alunos durante sua aplicação, para que tenham 

condições de interpretar os resultados alcançados e compreender as consequências das 

decisões tomadas.  Dessa forma, na visão dos autores, os jogos de empresa contribuiriam 

efetivamente para a formação dos discentes. 

3.2 Uso de Jogos de Empresas em Ciências Contábeis 

O elevado nível de desemprego e a inadequação das competências profissionais 

adquiridas por graduandos das áreas de gestão e contabilidade com as exigidas pelo mercado 

vêm demandando alterações na forma como ocorre a formação desses profissionais (SILVA e 

SILVA, 2012).  Nesse contexto, os jogos de empresas são propostos como meio de 

desenvolver competências não contempladas em outras estratégias de ensino. 

Marion et al (1999) apresentam o jogo de empresas como um dos instrumentos ou 

técnicas de ensino possíveis de serem utilizados em cursos de Ciências Contábeis, pela 

possibilidade de desenvolver a habilidade de tomar decisões com base em dados contábeis e 

de mercado. 

A utilização de dados contábeis e de mercado para tomada de decisão é citada por 

Bruns (1965) para justificar a utilidade dos jogos de empresas em cursos de Ciências 

Contábeis, haja vista a proximidade existente entre a contabilidade e a tomada de decisão. 

A despeito das considerações acerca da importância dos jogos de empresas para a 

educação contábil, Mendes (2000, p.31) apresenta em seu estudo as seguintes indagações 

relativas ao uso de jogos de empresas em cursos de Ciências Contábeis: “o que os alunos de 

um curso de Ciências Contábeis poderiam aprender com a simulação empresarial? Esta 

atividade não seria mais adequada para alunos de um curso de Administração de 

Empresas?”. 
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Após reflexão sobre os questionamentos supracitados, Mendes (2000) conclui que, no 

contexto atual, a formação profissional de contadores não deve se restringir ao conhecimento 

das técnicas de registro e elaboração de demonstrações contábeis.  Sua atuação hoje solicita 

interação com outras áreas organizacionais, como finanças, produção e marketing.  Dessa 

forma, emerge a necessidade de uma formação abrangente, que o habilite a participar do 

processo decisório, fornecendo diagnósticos e alternativas de soluções. 

 Observa-se na literatura relatos de utilização de jogos de empresas em disciplinas de 

cursos de Ciências Contábeis.  Santos (2003) desenvolveu e testou um jogo de empresas 

direcionado ao ensino da Contabilidade, denominado “Jogo da Cerveja”.  Casagrande et al 

(2014) analisaram a adequação de um jogo direcionado para a disciplina Contabilidade 

Tributária, denominado JE-Tributos, enquanto recurso pedagógico.  Para tanto, o jogo foi 

aplicado por dois semestres consecutivos, tendo sido verificada sua contribuição para o 

processo de ensino-aprendizagem da disciplina. 

Já Patasiene et al (2015), verificaram a existência de poucas publicações sobre o uso 

de jogos de empresas relacionado com um sistema de informações contábeis real.  

Considerando esta constatação, os autores elaboraram uma proposta de uso integrado de um 

jogo de empresas denominado “Hard Nut” com o sistema de informações contábeis 

“PRAGMA” em disciplinas de contabilidade.  A proposta dos autores consistiu em substituir 

a entrega de relatórios gerados pelo simulador pelo fornecimento de informações básicas 

suficientes para que os alunos elaborem seus próprios relatórios no sistema contábil e tome 

decisões a partir destes.  Em uma etapa posterior, os relatórios emitidos pelo simulador são 

disponibilizados, para que erros de elaboração possam ser evidenciados e discutidos. 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1 Caracterização da pesquisa 

Uma pesquisa pode ser classificada de diversas formas.  Silva e Menezes (2001) 

destacam: quanto à sua natureza, abordagem do problema, objetivos e procedimentos 

técnicos. 

A partir da classificação dos tipos de pesquisa apresentada por Silva e Menezes 

(2001) este trabalho possui a seguinte caracterização: 1) Natureza: aplicada; 2) Abordagem: 

qualitativa; 3) Objetivo: exploratório e descritivo; 4) Procedimentos técnicos: pesquisa 

bibliográfica e levantamento.    
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4.2 Descrição da pesquisa  

Para alcançar o objetivo proposto, “analisar a dinâmica da produção acadêmica sobre 

jogos de empresa em Ciências Contábeis”, a pesquisa foi realizada em três fases.  Na primeira 

fase foi realizada uma análise bibliométrica da produção acadêmica sobre jogos de empresas.  

Na segunda fase foi realizada uma análise bibliométrica da produção acadêmica sobre jogos 

de empresas com o tema Contabilidade, com o intuito de verificar sua contribuição relativa 

quando comparada às demais publicações sobre jogos de empresas.  Na terceira fase os 

estudos sobre jogos de empresas em Contabilidade foram lidos, sintetizados e interpretados 

com base nas abordagens ao fenômeno e aos eixos temáticos apresentados por Mrtvi et al 

(2014). 

Uma pesquisa bibliométrica consiste em uma metodologia de contagem de conteúdos 

bibliográficos, com foco na frequência da ocorrência de determinados termos (YOSHIDA, 

2010).  Neste estudo, a pesquisa bibliométrica foi realizada em quatro etapas, que são 

apresentadas na Figura 2.   

 

PLANEJAMENTO COLETA REFINAMENTO E 

TRATAMENTO 

ANÁLISE 

 

 

 

 

Baseado em Motta et al 

(2010) 

Bases Scopus e Web 

of Science 

Vantage Point® e 

Ucinet® 

Elaboração própria 

Figura 1 – Etapas da Pesquisa Bibliométrica 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A primeira etapa, planejamento, consistiu na seleção das bases para coleta dos dados e 

dos argumentos de busca a serem utilizados.  As bases escolhidas foram a Scopus e a Web of 

Science, por serem bases internacionais relevantes na área de Ciências Sociais Aplicadas 

(MOTTA et al, 2010).  

Definição das 

bases para coleta 

de dados. 

Definição dos 

argumentos de 

busca. 

Extração dos 

arquivos nas 

bases 

selecionadas, a 

partir dos 

argumentos de 

busca definidos. 

Exclusão de 

registros em 

duplicidade 

  

Interpretação dos 

gráficos e redes 

gerados na fase 

de tratamento. 
 

Elaboração de 

gráficos e redes 



19 

 

Os argumentos utilizados na busca foram baseados em Motta et al (2010), que 

definiram os termos de busca para traçar o perfil da pesquisa acadêmica sobre jogos de 

empresas entre os anos de 2001 e 2010 a partir de consultas a especialistas.  Os especialistas 

consultados pelos autores aprovaram os seguintes argumentos de busca: “absel1”; “business 

game”  OR “business games” OR “business gaming”; “business simulation” OR “business 

simulations”; “isaga2 AND (gam* OR business OR management); “simulation and gaming” 

OR “simulation & gaming”.   

Para realização da busca por trabalhos sobre jogos de empresas com o tema 

“Contabilidade”, também foram utilizados os argumentos definidos por Motta et al (2010), 

com adição do termo “accounting”.  Dessa forma, foram tratados como trabalhos sobre jogos 

de empresas em Ciências Contábeis, aqueles que apresentavam em seu título, resumo ou 

palavras-chave o termo “Contabilidade”.   

Na segunda etapa, coleta de dados, foram extraídos os registros encontrados com a 

utilização dos argumentos definidos na etapa anterior.  Na base de dados Web of Science, a 

pesquisa foi realizada por “tópico”, que compreende os campos: título, resumo, palavras-

chave de autor e keywords plus.   Quanto ao horizonte de tempo, foram pesquisados todos os 

anos, até 2016.  Já na base Scopus, a busca foi realizada por título, resumo e palavras-chave, e 

também foram pesquisadas publicações de todos os anos, até o presente. 

Após extração dos arquivos, verificou-se na base Scopus um total de 834 registros 

sobre jogos de empresas, sendo 19 registros relacionados a Ciências Contábeis.  Com a 

exclusão dos dados em duplicidade, realizada com o auxílio do software Vantage Point®, 

chegou-se a um número de 739 registros sobre jogos de empresas e 17 registros sobre jogos 

de empresas com o tema “Contabilidade”.  No Quadro 6 são apresentados os argumentos de 

busca utilizados, o total de registros encontrados para cada argumento e a data da extração dos 

dados na base Scopus. 

 

 

 

 

                                            
1 Association for Business Simulation and Experiential Learning.  

2 International Simulation and Gaming Association. 
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Quadro 2 – Registros encontrados na base Scopus 

Negócios Registros Data da 

extração 

Contabilidade Registros Data da 

extração  

“Absel” 3 17/10/2016 “Absel” AND “Accounting” 0 23/11/2016 

“Business Gam*”  276 11/10/2016 “Business Gam*” AND 

“Accounting” 

7 23/11/2016 

“Business 

Simulation” OR 

“Business 

simulations” 

292 11/10/2016 “Business Simulation” AND 

“Accounting” OR “Business 

simulations” AND 

“Accounting” 

12 23/11/2016 

“Isaga” and 

“Gam*” OR 

“Business” OR 

“Management” 

20 17/10/2016 “Isaga” and “Gam*” AND 

“Accounting” OR “Isaga” and 

“Business” AND “Accounting” 

OR  “Isaga” and 

“Management” AND 

“Accounting” 

0 23/11/2016 

“Simulation and 

Gaming” OR 

“Simulation & 

gaming” 

243 17/10/2016 “Simulation and Gaming” 

AND “Accounting” OR 

“Simulation & Gaming” AND 

“Accounting” 

0 23/11/2016 

Total de registros 834 Total de registros 19 

Total de registros 

após limpeza 

739 Total de registros após 

limpeza 

17 

Fonte: elaborado pela autora 

Na base Web of Science foram encontrados, a princípio, 896 registros sobre jogos de 

empresas e 28 registros sobre jogos de empresas em Contabilidade.  Após limpeza dos dados 

em duplicidade, esse número foi reduzido para 828 registros sobre jogos de empresas e 25 

sobre jogos de empresas em Contabilidade, conforme apresentado no Quadro 7. 

Quadro 3 – Registros encontrados na base Web of Science 

Negócios Registros Data da 

extração 

Contabilidade Registros Data da 

extração  

“Absel” 10 17/10/2016 Absel AND Accounting 0 23/11/2016 

“Business Gam*”  

 

344 04/10/2016 “Business Gam*” AND 

Accounting 

16 23/11/2016 

“Business 

Simulation” OR 

“Business 

Simulations” 

311 17/10/2016 “Business Simulation”  

AND Accounting OR 

“Business Simulations” 

AND Accounting 

10 23/11/2016 

“Isaga” and “Gam*” 

OR “Business” OR 

“Management” 

14 17/10/2016 “Isaga” and “Gam*” AND 

“Accounting” OR “Isaga” 

and “Business” AND 

“Accounting” OR  “Isaga” 

and “Management” AND 

“Accounting” 

0 23/11/2016 

“Simulation and 

Gaming” OR 

“Simulation & 

gaming” 

217 17/10/2016 “Simulation and Gaming” 

AND “Accounting” OR 

“Simulation & Gaming” 

AND “Accounting” 

2  

Total de registros 896 Total de registros 28 

Total de registros 

após limpeza 

828 Total de registros após 

limpeza 

23 

Fonte: elaborado pela autora 
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Com base no número de registros encontrados em cada base de dados, optou-se pela 

utilização dos registros da Web of Science para a análise proposta neste trabalho. 

Na sequência, foram elaborados gráficos, tabelas e redes a partir das informações 

selecionadas para compor a análise, a saber: autores, autores citados, ano, afiliação, país, 

periódico e coautoria. 

A quarta e última etapa da pesquisa bibliométrica consistiu na análise e interpretação 

dos dados, que são apresentadas no Capítulo 5 e divididos em: análise bibliométrica da 

produção acadêmica sobre jogos de empresas; análise bibliométrica da produção acadêmica 

sobre jogos de empresas na área de Ciências Contábeis e relevância da produção acadêmica 

sobre jogos de empresas em Ciências Contábeis. 

Também no intuito de discutir a relevância da produção acadêmica sobre jogos de 

empresas em Ciências Contábeis, finalizada a pesquisa bibliométrica, foi realizada a leitura 

dos trabalhos encontrados, os quais foram analisados do ponto de vista da abordagem ao 

fenômeno, de acordo com a tipologia para classificação de pesquisas sobre jogos de empresas 

apresentadas por Mrtvi et al (2014): Simulações Como Ambiente de Pesquisa (SCAPE) e 

Simulações Como Objeto de Pesquisa (SCOPE). 

As simulações como ambiente de pesquisa (SCAPE) compreendem estudos que se 

utilizam do contexto da simulação para obter dados a serem tratados a partir de uma 

abordagem quantitativa ou qualitativa de forma a atender aos objetivos da pesquisa científica 

(MRTVI et al, 2014). 

Já as simulações como objeto de pesquisa (SCOPE) se referem a estudos cujo foco é o 

fenômeno jogo de empresas, seu desenvolvimento, aplicação, efetividade do instrumento ou 

das dinâmicas, em uma perspectiva teórica ou empírica.  (MRTVI et al, 2014). 

No quadro 8 são apresentados os eixos temáticos relacionados a cada uma das 

abordagens ao fenômeno apresentadas anteriormente, que serão utilizadas como referência 

para classificação dos registros encontrados neste estudo. 
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 Quadro 4 – Tipologia das áreas de pesquisa em jogos de empresas e simulações 

Abordagem ao 

fenômeno 

Eixo temático Descrição 

Simulações como 

ambiente de 

pesquisa 

(SCAPE) 

Competências Estudos que abordam características e/ou competências 

(habilidade, atitude, conhecimento), individuais ou coletivas, 

dos participantes da simulação, que podem ser 

correlacionadas com o desempenho gerencial apresentado na 

dinâmica. 

Sistema de apoio à 

decisão 

Estudos que tratam do desenvolvimento e/ou utilização de 

modelos e/ou ferramentas de suporte à decisão em diversos 

níveis organizacionais, 

Estratégia 

competitiva 

Estudos que adotam modelos teóricos que alicerçam 

investigações sobre comportamentos ou posturas estratégicas 

dos gestores, 

Avaliação de 

desempenho 

Estudos que discutem ou propõem modelos ou indicadores de 

desempenho organizacional. 

Processo decisório Estudos que abordam as diversas dimensões que envolvem o 

processo decisório em nível individual ou coletivo. 

Simulações como 

objeto de pesquisa 

(SCOPE) 

Ensino-

aprendizagem 

Estudos teórico-empíricos que avaliam a efetividade dos 

jogos de empresas e que analisam seus elementos 

constituintes, como ferramenta auxiliar no processo de 

ensinoaprendizagem para conteúdos relacionados à gestão 

(marketing, produção, finanças, entre outros). 

Desenvolvimento Estudos que envolvem iniciativas para analisar a estrutura de 

simuladores, modelar e/ou desenvolver e/ou complementar 

modelagens já existentes, integralmente ou em parte, de um 

jogo (computadorizado ou não) com ou sem aplicação teste. 

Utilização de jogos Estudos teórico-empíricos que tratam da utilização/ 

disseminação/difusão dos jogos de empresas e suas 

potencialidades (mapeamentos, revisões bibliométricas, 

estudos teóricos, análises/avaliações de simuladores e jogos 

de empresas existentes) 

Fonte: Mrtvi et al, 2014. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para atender o propósito da pesquisa – analisar a dinâmica da produção acadêmica 

sobre jogos de empresas na área de Ciências Contábeis – buscou-se responder neste capítulo, 

por meio da análise bibliométrica, as seguintes questões: 

1- Quais são os autores mais prolíficos? 

2- Quais são os autores mais referenciados? 

3- Qual o volume de produção anual sobre o tema? 

4- Quais instituições mais produtivas? 

5- Em quais países são publicados o maior volume de trabalhos sobre o tema? 

6- Onde mais frequentemente os trabalhos são divulgados? 

Também buscou-se responder, por meio de uma análise de redes sociais, a seguinte 

questão: há interação entre os autores mais prolíficos? 
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Por fim, os conteúdos dos registros da área de contabilidade são apresentados e 

classificados quanto a abordagem ao fenômeno, com o objetivo de identificar a categoria de 

estudo predominante sobre jogos de empresas na área de Ciências Contábeis. 

5.1 Produção acadêmica sobre jogos de empresas 

Para análise da produção acadêmica sobre jogos de empresas, em função do número 

de registros encontrados, foram considerados os dez maiores registros em cada categoria 

analisada, com exceção do volume anual de produção, na qual todos os anos foram 

analisados. 

O volume de produção sobre jogos de empresas ao longo dos anos é apresentado na 

Figura 3.  O ano de 1956 marca o início das publicações sobre o tema, com um estudo 

publicado no periódico Operations Research.   Trata-se do ano em que foi desenvolvido o 

primeiro jogo de empresas, Top Management Decision Simulation (KEYS e WOLFE, 1990). 

O ano de 2015 destaca-se com o maior volume de produção. Ressalta-se, no entanto, 

que o volume de produção apresentado para o ano de 2016 não representa a totalidade de seus 

registros, uma vez que a extração dos dados foi realizada entre seus meses de outubro e 

novembro. 

 

Figura 2 - Volume de produção por ano 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da Web of Science, por meio do Vantage Point® 

 

Na Tabela 1 são apresentados os dez autores mais prolíficos – com exceção de oito 

registros, cujos autores eram descritos como “anônimo” – e o periódico ou evento no qual 

mais frequentemente seus trabalhos são publicados. 
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    Tabela 1 – Os dez autores mais prolíficos  

Ordem Autores Registros Periódico ou Evento 

1 Wolfe, Joseph 16 Simulation & Gaming 

2 Terano, Takao 12 

International Conference onKnowledge-based  

intelligent information and engineering systems 

3 Lainema, Timo 9 Computers & Education 

4 Crookall, D 7 Simulation & Gaming 

5 Thavikulwat, P 7 Simulation & Gaming 

6 Gutierrez Fernandez, Milagros 6 

International Technology, Education and 

Development Conference 

7 Romero Cuadrado, Maria S 6 

International Technology, Education and 

Development Conference 

8 Tao, Yu-Hui 6 Computers & Education 

9 Bikovska, Jana 5 

European Conference on Modelling and 

Simulation 

10 Gold, SC 5 Simulation & Gaming 

       Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da Web of Science, por meio do Vantage Point® 

 

O autor Joseph Wolfe destaca-se como o mais prolífico, com dezesseis publicações, 

sendo a maior parte na Simulation & Gaming.  O segundo colocado, Takao Terano, apresenta 

doze registros, sendo a maioria publicado na International Conference on Knowledge Based 

and Intelligent Information and Engineering Systems.    

Já o autor Timo Lainema, terceiro colocado, tem a maior parte de seus trabalhos 

publicados no periódico Computers & Education, do qual faz parte do conselho editorial.  Da 

mesma forma, a maior parte dos trabalhos de David Crookall, quarto colocado, é publicado no 

periódico Simulation & Gaming, o que também pode ser justificado pela sua posição de editor 

do referido periódico. 

Destaca-se que o autor Antônio Carlos Aidar Sauaia, importante pesquisador brasileiro 

na área de Jogos de Empresa, aparece na 26ª colocação, com três registros na base 

internacional utilizada na pesquisa. 

Na Tabela 2 são apresentados os dez autores mais referenciados, ordenados pelo 

número de registros.  Também são apresentados os números de instâncias de cada autor.  O 

número de instâncias representa a quantidade de referências que foram feitas a um único 

autor, uma vez que um artigo pode referenciar mais de uma obra de um mesmo autor, fazendo 

com que haja um número de registros e um número (superior) de instâncias (MOTTA et al, 

2010). 
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Tabela 2 - Os dez autores mais referenciados 

Ordem Autores citados Registros Instâncias 

1 Wolfe Joseph 103 196 

2 Faria A. J. 78 115 

3 Keys B. 51 65 

4 Kolb D. A. 38 43 

5 Cohen K.J. 34 45 

6 Shubik M. 33 89 

7 Prensky Marc 29 37 

8 Garris R. 28 28 

9 Greenblat Stein C. 28 37 

10 Greenlaw P. S. 25 42 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da Web of Science, por meio do Vantage Point® 

 

O autor Joseph Wolfe, além de apresentar o maior número de publicações sobre jogos 

de empresas, é também o autor mais citado, com 103 artigos que o referencia e um volume de 

196 instâncias – o que reforça sua relevância na área.  Nenhum dos demais autores inclusos na 

lista dos mais prolíficos aparece na lista dos autores mais referenciados. 

Para análise das dez instituições mais produtivas, são apresentados na Tabela 3 o 

número de registros, instâncias, principal autor e o país de cada instituição.   

 

Tabela 3 – As dez instituições mais produtivas 

 

Instituição Registros Instâncias Principal Autor País 

1 Tokyo Institute Technology 9 9 Terano, Takao Japão 

2 Delft University of Technology 8 9 -3 Holanda 

3 Riga Technical University 6 6 

Bikovska, Jana;   

Merkuryeva, Galina Letônia 

4 University of Granada 6 6 Arias-Aranda, Daniel Espanha 

5 University of Tsukuba 6 6 Terano, Takao Japão 

6 IBM Corp 5 5 - EUA 

7 National University of Kaohsiung 5 5 Tao, Yu-Hui Taiwan 

8 Technical University of Munich 5 5 Utesch, Matthias Christoph Alemanha 

9 University of Connecticut 5 5 Mathieu, John E EUA 

10 University of Göttingen 5 5 Musshoff, Oliver Alemanha 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da Web of Science, por meio do Vantage Point® 

 

A Tokyo Institute Technology, localizada no Japão, pode ser considerada a instituição 

mais produtiva, com nove registros encontrados, tendo como principal autor Takao Terano, 

                                            
3 Não há um autor principal. 
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que atua em seu departamento de inteligência Computacional.  Takao Terano é, ainda, o 

principal autor da University of Tsukuba (quinta colocada), também localizada no Japão.   

A segunda colocada, Delft University of Technology, se iguala a primeira colocada no 

número de instâncias, apresentando apenas um registro a menos que a Tokyo Institute 

Technology. 

Não foram verificadas diferenças significativas entre o volume de registros e 

instâncias de posição para outra: A Tokyo Institute Technology, primeira colocada, 

apresentou apenas um registro a mais que a segunda colocada, Delft University of 

Technology, que, por sua vez, apresentou apenas dois registros a mais que as três instituições 

seguintes.  Isso sugere a inexistência de uma instituição referência na produção sobre o tema.   

Dentre os principais autores das instituições mais produtivas, somente dois figuram 

entre os dez autores mais prolíficos: Takao Terano (2º colocado) e Jana Bikovska (9ª 

colocada).  Além disso, há duas instituições onde não se observa um autor principal, sendo 

cada um de seus registros de autoria de autores distintos.  Esses fatos sugerem que a posição 

das instituições não decorre de esforço individual, mas possivelmente em função de uma linha 

institucional, uma vez que não foram verificados autores com números elevados de trabalhos 

associados a uma mesma instituição.   

Para análise dos países mais produtivos, na Figura 4 são apresentados os dez países 

com maior número de registros encontrados.  Verifica-se que os três países que se destacaram 

entre as instituições mais produtivas (Estados Unidos, Alemanha e Japão), também se 

destacam entre os países mais produtivos, ocupando, respectivamente, a primeira, terceira e 

sexta colocações. 

O Brasil aparece na 14ª posição, com dez registros e quatorze instâncias, sendo quatro 

registros afiliados à Universidade de São Paulo, instituição brasileira com o maior número de 

registros sobre o tema na base pesquisada.    
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Figura 3 – Os dez países mais produtivos 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da Web of Science, por meio do Vantage Point® 

 

Na Figura 5 são apresentados os dez periódicos ou anais de eventos onde mais 

frequentemente são publicados trabalhos sobre o tema, a partir da qual pode-se afirmar que há 

predominância de publicações em periódicos, com destaque para o Simulation & Gaming, 

onde foram observados 145 registros.  O número expressivo de registros no Simulation & 

Gaming justifica-se pelo fato de ser um periódico direcionado para publicações sobre 

simulação, realidade virtual, jogos educativos, simuladores industriais e aprendizagem ativa.   

 

 

Figura 4 - Os dez periódicos ou anais mais frequentes 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da Web of Science, por meio do Vantage Point® 
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Por fim, foi elaborada uma análise de redes sociais, com o objetivo de identificar a 

existência de interação entre os autores mais prolíficos, com o auxílio do software Ucinet®.  

Foram considerados na análise os autores com três ou mais trabalhos sobre o tema. 

O autor Takao Terano, segundo mais prolífico, é o autor central em termos de 

interações com os demais.  Já Joseph Wolfe, autor mais prolífico sobre o tema, é o 30º 

colocado em termos de relacionamento com outros autores.  Esta posição demonstra que, 

embora apresente alto volume de registros, a maior parte de seus trabalhos não foram 

realizados em coautoria com outros autores que figuram entre os que possuem três ou mais 

trabalhos sobre o tema.  

A rede de coautoria entre os 53 autores com três ou mais trabalhos sobre o tema é 

apresentada na Figura 3, na qual os quadrados representam os “nós” (pessoas ou grupos com 

um objetivo comum), as linhas representam o vínculo e os números sob as linhas de interação 

representam o volume de interações.    

Observa-se à esquerda os autores “isolados”, que não possuem interação com os 

demais. 
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Figura 5 – Rede de coautoria entre os autores mais prolíficos 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da Web of Science, por meio do Ucinet®
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5.2 Produção acadêmica sobre jogos de empresas em Ciências Contábeis 

O volume de produção ao longo dos anos sobre jogos de empresas na área de 

Ciências Contábeis é apresentado no Gráfico 4, por meio do qual também podem ser 

observados períodos sem produções sobre o tema na base consultada. 

 

Figura 6 - Volume de produção sobre jogos de empresas em Ciências Contábeis ao longo dos anos 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da Web of Science, por meio do Vantage Point® 

A primeira publicação data de 1960.  Trata-se do trabalho de Charles W. Bastable, 

intitulado “Business games, models, and accounting”, publicado no Journal of Accountancy.   

Quanto às lacunas na pesquisa sobre o tema na área de Ciências Contábeis, destaca-

se o período compreendido entre os anos de 1975 e 1991, maior período sem publicações 

sobre o tema. 

O maior volume de publicações é verificado no ano de 2014, quando foram 

publicados 6 trabalhos.  Ressalta-se que o número de registros apresentados para o ano de 

2016 não representam a totalidade, uma vez que a extração dos dados ocorreu com o ano em 

curso.  

Na Tabela 5 são apresentados os autores mais prolíficos da área de Ciências 

Contábeis, o número de registros de cada autor e o periódico ou evento no qual mais 

frequentemente foram publicados seus trabalhos.  Entre os 52 autores encontrados com 

trabalhos publicados sobre o tema na área, foram considerados os mais prolíficos aqueles que 

possuem, pelo menos, dois registros.    
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              Tabela 4 – Os autores mais prolíficos na área de Ciências Contábeis 

Autores Registros Periódico ou evento 

da Silva, Rui Bertuzi 3 International Conference on Education and New Learning Technologies 

Silva, Paulino 3 International Conference on Education and New Learning Technologies 

Remondino, Marco 2 - 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da Web of Science, por meio do Vantage Point® 

Por meio dos dados apresentados, verifica-se que não há um autor que possa ser 

considerado referência, uma vez que não foram verificadas diferenças significativas entre o 

número de registros de cada um dos 52 autores e apenas três autores apresentam, pelo menos, 

duas publicações.   

Os autores Rui Bertuzi da Silva e Paulino Silva destacam-se com três registros sobre 

o tema.  Tais registros foram realizados em coautoria, sendo dois deles publicados na 

International Conference on Education and New Learning Technologies.  

Rui Bertuzi da Silva atua como professor das disciplinas de Projeto de Simulação 

Empresarial I e II no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, em 

Portugal.  Já Paulino Silva, pesquisa na área de Contabilidade Gerencial e Simulação no 

mesmo instituto.  A atuação profissional dos autores pode justificar não somente o interesse 

em pesquisar o tema, como também a realização dos estudos em coautoria, uma vez que 

ambos atuam na mesma instituição e possuem linhas de estudo e pesquisa similares.   

O autor Marco Remondino, que possui dois registros sobre o tema na área de 

Ciências Contábeis, é doutor em Ciência da Computação pela Universidade de Torino, na 

Itália.  Atua como professor assistente na Universidade de Genova, Itália e possui como um 

de seus interesses de pesquisa o tema Simulação e Modelagem de Sistemas Complexos de 

Gestão e Economia. Os autores mais referenciados na área de Ciências Contábeis são 

apresentados na Tabela 6, ordenados pelo número de registros.    

 Tabela 5 – Os dez autores mais referencias na área de Ciências Contábeis 

Ordem Autores citados Registros Instâncias 

1 Prichard, J S 3 3 

2 Wolfe, J 3 5 

3 Adler R. W. 2 3 

4 Augier, M 2 2 

5 Bennis, W G 2 2 

6 Ellis, R A 2 2 

7 Faria A. J. 2 4 

8 Forrester, J W 2 3 

9 Gadanho S.C 2 2 

10 Greenlaw P. S. 2 2 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da Web of Science, por meio do Vantage Point® 
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Nenhum dos autores mais prolíficos da área de Ciências Contábeis figuram como um 

dos mais referenciados.  Jane Prichard, primeira colocada, possui formação na área de 

Psicologia, após carreira anterior em contabilidade gerencial. 

Quanto às instituições mais produtivas sobre o tema na área de Ciências Contábeis, 

por meio dos registros encontrados foi possível observar que não há uma instituição de 

referência em pesquisas sobre o tema, uma vez que, com exceção da Universidade de Turin, 

todas as instituições apresentaram apenas um registro. 

O número de registros e instâncias de cada instituição são apresentados na Tabela 7. 

Tabela 6 – As instituições com registros sobre o tema na área de Ciências Contábeis 

Afiliação Registros Instâncias 

Univ Turin 2 2 

Kozminski Univ 1 1 

Suny Albany 1 1 

Turku Sch Econ & Business Adm 1 1 

CICE ISCAP IPP Porto 1 1 

Drake University 1 1 

Emory University 1 1 

Florida State University  1 1 

Inst Univ Lisboa ISCTE 1 1 

IPP 1 1 

Kaunas Univ Technol 1 1 

Natl Univ Malaysia 1 2 

China Univ Technol 1 1 

Technion Israel Inst Technol 1 1 

Univ Europeia 1 1 

Univ Francisco de Vitoria UFV 1 1 

Univ Genoa 1 1 

Univ Houston 1 1 

Univ Lille 1 1 

Univ Lusofona Humanidades & Tecnol 1 1 

Univ Montpellier I 1 1 

University of New Mexico 1 1 

Univ Prebiteriana Mackenzie 1 1 

Univ Sherbrooke 1 1 

Virginia Polytech University 1 1 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da Web of Science, por meio do Vantage Point® 

Na figura 8 são apresentados os países onde são produzidos trabalhos sobre jogos de 

empresas na área de Ciências Contábeis, com seus respectivos números de registros e 

instâncias.  Os Estados Unidos se destaca na primeira colocação, com 4 registros e 7 

instâncias.   

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixy4Ht1uXQAhWDWxQKHVQOA2oQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.fsu.edu%2F&usg=AFQjCNFTf2UV4ig1xXSrWyOPysIAkKQtCA&bvm=bv.141320020,d.cGc
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Figura 7 - Os dez países mais produtivos da área de Ciências Contábeis 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da Web of Science, por meio do Vantage Point® 

 

Na Figura 9 são apresentados os canais de comunicação mais frequentemente 

utilizados para disseminação dos trabalhos sobre o tema na área de Ciências Contábeis.  O 

periódico Accounting Review se destaca com 3 dos 23 registros.  A despeito disso, em função 

do número de registros atribuídos a cada periódico ou evento, não se pode inferir que se trata 

de um periódico de referência em termos de publicações sobre o tema na área de Ciências 

Contábeis.   

 

 

Figura 8 – Os periódicos ou eventos mais frequentes na área de Ciências Contábeis 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da Web of Science, por meio do Vantage Point® 
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A rede de coautoria entre os autores da área de Ciências Contábeis é apresentada na 

Figua 10.  É possível observar um grupo que se destaca em função do número de interações 

com outros autores.  Entretanto, embora se destaquem em relação ao número de interações, 

essa rede representa um único trabalho, intitulado “Designing a Course for Stimulating 

Entrepreneurship in Higher Education through Serious Games”, realizado em coautoria com 

autores da Itália, Espanha e Holanda. 
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Figura 9 – Rede de coautoria entre os autores mais prolíficos da área de Ciências Contábeis 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da Web of Science, por meio do Vantage Point®
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5.3 Relevância da produção acadêmica sobre jogos de empresas em Ciências Contábeis  

A relevância da produção acadêmica sobre jogos de empresas em Ciências Contábeis 

será discutida sob dois aspectos (1) representatividade dos registros sobre jogos de empresas, 

em comparação com os registros gerais sobre o tema e (2) conteúdo dos registros sobre jogos 

de empresas na área de Ciências Contábeis. 

 

5.3.1 Representatividade dos registros sobre jogos de empresas em Ciências Contábeis 

Os registros sobre jogos de empresas em Ciências Contábeis são ainda pouco 

expressivos quando comparados ao volume de produção total, representando apenas 2,8% dos 

registros gerais sobre o tema na base analisada.   

Na Figura 11 é apresentado o volume de produção anual sobre o tema, em 

comparação ao volume anual específico da área de Ciências Contábeis.   

 

 

Figura 10 - Volume de produção anual na área de Contábeis em comparação com o volume anual total 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado nos dados da Web of Science 

 

Conforme se observa, as publicações específicas em Ciências Contábeis iniciaram 

quatro anos mais tarde que a primeira publicação sobre jogos de empresas.  Desde o primeiro 

registro sobre jogos de empresas, em 1956, verificou-se publicações em todos os anos até o 

presente, diferente do ocorrido em Ciências Contábeis, que apresenta períodos improdutivos. 

Ao contrário da produção acadêmica sobre jogos de empresas, onde podem ser 

observados autores, países e um periódico de referência sobre o tema, não foram observados 

autores, instituições ou países de referência sobre o tema na área de Ciências Contábeis.   
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5.3.2 Conteúdo das publicações sobre jogos de empresas na área de Ciências 

Contábeis 

Para identificar os principais termos nas publicações sobre jogos de empresas na área 

de Ciências Contábeis, na Tabela 9 são apresentadas as dez palavras-chave mais recorrentes.  

Tabela 7 – Dez palavras chaves mais recorrentes na área de Ciências Contábeis 

 

Palavras-chave Registros 

1 

Business Simulation  

(Simulação de negócios) 5 

2 

Learning by Doing 

(Aprender fazendo) 3 

3 

Action-oriented Learning 

(Aprendizagem orientada para a ação) 2 

4 

Business game 

(Jogos de negócios) 2 

5 

Management Skills 

(Habilidades gerenciais) 2 

6 

Serious Games 

(Jogos sérios) 2 

7 

Simulation Gaming 

(Jogos de simulação) 2 

8 

Work in Groups 

(Trabalho em grupo) 2 

9 

Accounting Education 

(Ensino da Contabilidade) 1 

10 

Accounting Information System 

(Sistema de informação contábil) 1 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da Web of Science, por meio do Vantage Point® 

O termo “Business Simulation”, um dos argumentos utilizados na busca, figura como o 

mais recorrente, com 5 registros.  Os termos “Learning by doing” e “Action-oriented 

learning”, similares em seu significado, também se destacam com 3 e 2 registros 

respectivamente, indicando a ocorrência de estudos que tratam da aprendizagem ativa em 

Ciências Contábeis. 

Para discutir o conteúdo das publicações, foi realizada a leitura dos artigos disponíveis 

em meio eletrônico, que, posteriormente, foram classificados de acordo com a tipologia para 

classificação de pesquisas sobre jogos de empresas apresentadas por Mrtvi et al (2014): 

Simulações Como Ambiente de Pesquisa (SCAPE) e Simulações Como Objeto de Pesquisa 

(SCOPE). 

No Quadro 9 são listados os 23 registros encontrados, ordenados pelo ano de 

publicação.  Também são apresentados os resumos do conteúdo de cada trabalho que estava 

disponível para consulta no momento da elaboração deste estudo (20 trabalhos) e a 

classificação quanto a abordagem ao fenômeno. 
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Quadro 5 – Conteúdo da produção acadêmica sobre jogos de empresas na área de Ciências Contábeis 

Ordem Título/ Autoria Periódico ou 

Evento 

Ano Temática Síntese Abordagem 

ao 

Fenômeno 

1 Business 

Games, 

Models, 

and Accounting 

- Bastable, CW 

Journal of 

Accountancy  

1960 Descrição de 

um jogo de 

empresas com 

o qual o autor 

teve uma 

experiência.  

Direcionado 

para iniciantes 

no tema. 

O primeiro artigo sobre jogos de empresas na área de Ciências Contábeis 

encontrado na base selecionada para este estudo apresenta os jogos de 

empresas como uma nova técnica que pode ser adaptada e utilizada no 

ensino da Contabilidade.  O autor apresenta relatos de sua experiência com 

um jogo na Columbia Business School.  Os relatos são iniciais, voltados 

para aqueles que ainda não possuíam familiaridade com jogos de empresas.   

No jogo apresentado, três equipes, cada uma representando uma empresa, 

vendem um produto hipotético no mercado.  Cada equipe recebe uma folha 

com um balanço resumido (contendo caixa, inventários e investimento em 

plantas) e uma demonstração de resultados simplificada.  Todas as empresas 

possuem a mesma posição financeira inicial.   As decisões a serem tomadas 

envolvem montante de dinheiro a serem alocados em produção, marketing e 

pesquisa e desenvolvimento.  Além disso, devem ser definidos os preços de 

venda em cada mercado nos quais a empresa atua.  As decisões são 

alimentadas em um computador, que fornece um relatório com os resultados 

do trimestre.  Assim, novas decisões são tomadas e novos relatórios são 

fornecidos às equipes.  No final do ano (quarto trimestre) o saldo de cada 

equipe é disponibilizado para as demais equipes.  A equipe vencedora é 

aquela que tiver acumulado mais ativos.  O objetivo do jogo apresentado é 

fornecer prática na tomada de decisões.  A partir da experiência relatada, o 

autor explorou a possibilidade de desenvolver um jogo similar, que não 

exigisse o uso de computador. 

SCOPE 

2 A Business 

Game for the 

Introductory 

course 

in accounting - 

Gray, J; 

Willingham, J; 

Johnston, K 

Accounting 

Review 

1963 Apresentação 

de um jogo de 

empresas para 

utilização em 

contabilidade 

introdutória. 

Na visão dos autores, a maioria dos jogos são muito complexos para serem 

utilizados em sala de aula em um curso introdutório.  Diante disso, o estudo 

apresenta um jogo desenvolvido para uso em um curso de contabilidade 

introdutória.  O jogo apresentado foi desenvolvido para instigar o aluno a 

refletir sobre problemas contábeis e conceitos econômicos e  motivá-los a 

compreender como a contabilidade é utilizada para fins de tomada de 

decisões. 

Os autores acreditam que os alunos, no modelo convencional de educação, 

não são motivados suficientemente a compreender as complexidades e 

consequências da tomada de decisões, por este motivo, apresenta o jogo 

como possibilidade de resolver este problema motivacional.   

SCOPE 

 

http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3C8bMbmpBAEvHxAGwTE&page=2&doc=16&cacheurlFromRightClick=no
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3C8bMbmpBAEvHxAGwTE&page=2&doc=16&cacheurlFromRightClick=no
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3C8bMbmpBAEvHxAGwTE&page=2&doc=16&cacheurlFromRightClick=no
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3C8bMbmpBAEvHxAGwTE&page=2&doc=16&cacheurlFromRightClick=no
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3C8bMbmpBAEvHxAGwTE&page=2&doc=15&cacheurlFromRightClick=no
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3C8bMbmpBAEvHxAGwTE&page=2&doc=15&cacheurlFromRightClick=no
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3C8bMbmpBAEvHxAGwTE&page=2&doc=15&cacheurlFromRightClick=no
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3C8bMbmpBAEvHxAGwTE&page=2&doc=15&cacheurlFromRightClick=no
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3C8bMbmpBAEvHxAGwTE&page=2&doc=15&cacheurlFromRightClick=no
javascript:;
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Quadro 6 – Conteúdo da produção acadêmica sobre jogos de empresas na área de Ciências Contábeis – CONTINUAÇÃO  

Ordem Título/ Autoria Periódico ou 

Evento 

Ano Temática Síntese Abordagem 

ao 

Fenômeno 

3 Business 

Games in Accou

nting Instruction 

(Bruns, WJ) 

Accounting 

Review 

1965 Discussão 

sobre a 

utilização de 

jogos de 

empresa em 

Ciências 

Contábeis e 

apresentação 

de um caso de 

utilização de 

um jogo em 

uma 

universidade. 

A utilidade dos jogos de empresas em cursos de Ciências Contábeis pode ser 

percebida ao se considerar o papel central desempenhado pela contabilidade 

em quase todos os exercícios de simulação de decisões gerenciais.  A 

tomada de decisões sequenciais, características dos jogos de empresas, 

requer relatórios periódicos que demonstrem a eficácia das operações 

simuladas.  A proximidade existente entre a contabilidade e a tomada de 

decisão é apresentada pelo autor como a base para autilização de dos jogos 

de empresas em cursos de Contabilidade.   

O autor destaca, no entanto, que os jogos de empresas disponíveis no 

momento da pesquisa necessitavam de modificações para atender às 

necessidades da área contábil, uma vez que os relatórios são elaborados pelo 

administrador do jogo, e apenas a tomada de decisão são direcionadas aos 

participantes.  Para instrução em Contabilidade, o autor defende que as 

questões contábeis devem ser de responsabilidade dos aprendizes.   

O autor descreve com detalhes a experiência da Universidade de Yale, onde 

um jogo foi utilizado para tratar de forma prática conteúdos de 

contabilidade.  O jogo possibilitou a prática de orçamento, análise 

econômica e tomada de decisão gerencial.  Além disso, os participantes 

deveriam selecionar e utilizar os métodos contábeis adequados nos relatórios 

financeiros.  Os alunos responderam com entusiasmo ao jogo, que 

possibilitou aos participantes compreensão acerca de impactos de decisões e 

a relação entre variáveis contábeis. 

SCOPE 

4 Use of Business 

Games in 

Introductory 

Accounting 

courses. 

Retrospective 

and 

Prospective -  

(Brown, JE et 

al) 

Journal of 

Accountanc

y 

1968 - NÃO DISPONÍVEL  

 

 

http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3C8bMbmpBAEvHxAGwTE&page=2&doc=14&cacheurlFromRightClick=no
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3C8bMbmpBAEvHxAGwTE&page=2&doc=14&cacheurlFromRightClick=no
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3C8bMbmpBAEvHxAGwTE&page=2&doc=14&cacheurlFromRightClick=no
javascript:;
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Quadro 9 – Conteúdo da produção acadêmica sobre jogos de empresas na área de Ciências Contábeis – CONTINUAÇÃO  

Ordem Título/ Autoria Periódico ou 

Evento 

Ano Temática Síntese Abordagem 

ao 

Fenômeno 

5 Introduction 

to Managerial 

Accounting 

Business Game 

-  Wolk, HI 

Accounting 

Review 

1974 - NÃO DISPONÍVEL  

6 The Relative 

Influence of 

Several Factors 

on Simulaton 

Performance - 

Gosenpud, J; 

Miesing, P. 

 

Simulation & 

Gaming 

1992 Análise da 

influência de 

múltiplas 

variáveis no 

desempenho 

em um jogo de 

empresas, com 

alunos de 

diferentes 

cursos, 

incluindo de 

Contabilidade. 

O objetivo do estudo foi examinar o impacto relativo de diversas variáveis 

independentes sobre o desempenho em uma simulação de negócios. Para os 

autores, isto é incomum, uma vez que a maioria dos estudos tenta provar ou 

refutar a influência de um ou de poucos fatores antecedentes sobre o 

desempenho. No estudo, realizado em um ambiente universitário, foram  

consideradas 44 variáveis independentes específicas que se dividem em seis 

categorias: habilidade, motivação, interesse, confiança, coesão e formalidade 

organizacional.  O simulador utilizado foi o TEMPOMATIC IV, por meio 

do qual os estudantes concorrem entre si.  Foram tomadas 65 decisões a 

cada trimestre.  A amostra foi constituída por 74 participantes de uma 

universidade estadual, sendo 17 alunos de Contabilidade, 18 de Finanças, 12 

de Negócios Gerais, 9 de Gestão, 3 de Gestão de Computadores, 13 de 

Marketing e 2 de Administração de Escritório.  Os resultados mostraram que  

44% da variância associada ao desempenho foi explicada pelas variáveis 

independentes do estudo e que duas variáveis motivacionais e duas de 

interesse influenciaram significativamente o desempenho, enquanto que as 

variáveis capacidade, confiança, coesão e formalidade organizacional não 

influenciaram significativamente o desempenho. 

SCAPE 
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Quadro 9 – Conteúdo da produção acadêmica sobre jogos de empresas na área de Ciências Contábeis – CONTINUAÇÃO  

Ordem Título/ Autoria Periódico ou 

Evento 

Ano Temática Síntese Abordagem 

ao 

Fenômeno 

7 A regression 

approach for 

developing 

mathematical 

models for 

management 

and operations 

training 

simulators - 

Chung, CA 

Simulation 2000 Apresentação 

de uma 

abordagem de 

regressão 

linear para 

elaboração de 

modelos 

matemáticos 

para 

desenvolvime

nto de 

simuladores 

de 

treinamento. 

O objetivo do estudo foi apresentar uma nova abordagem de regressão linear 

múltipla para o desenvolvimento de modelos matemáticos apropriados para 

uso em gestão e operação de simuladores de treinamento, em consideração a 

limitações nos modelos existentes.  Os modelos matemáticos são 

fundamentais na concepção e desenvolvimentos de simuladores, entretanto, 

os autores observam que pouca pesquisa vem sendo co nduzida para o 

desenvolvimento de equações matemáticas para simuladores de gestão.  

Muitos processos de gestão e operação são extensos, dispendiosos e 

complexos.  Tais características podem impedir que os gestores recebam 

treinamentos eficazes antes de realizar esses processos.  Uma forma de obter 

experiência prática neste tipo de situação apresentada pelos autores é o uso 

de gestão informatizada e interativa, por meio de simuladores.   Simuladores 

também oferecem vantagens de custo, uma vez que as consequências do 

fracasso real podem ser caras em demasia.    

A abordagem de regressão linear descrita no estudo foi implementada em 

um simulador desenhado para treinar gerentes de engenharia.  A eficácia do 

ensino foi avaliada em comparação com técnicas convencionais de sala de 

aula com um grupo de controle e um grupo de teste.  Observou-se a 

existência de diferenças significativas na aprendizagem com o simulador.  

Os resultados da avaliação confirmaram que a abordagem modificada de 

regressão linear é uma alternativa eficaz de modelagem de simulação.  A 

contabilidade é citada no estudo em função de decisões à ela relacionadas, 

como alocação de custos. 

 

SCOPE 
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Quadro 9 – Conteúdo da produção acadêmica sobre jogos de empresas na área de Ciências Contábeis – CONTINUAÇÃO  

Ordem Título/ Autoria Periódico ou 

Evento 

Ano Temática Síntese Abordagem 

ao 

Fenômeno 

8 Learning more, 

better and faster 

- Computer 

based 

simulation and 

gaming of 

production and 

operations -  

Lainema, T; 

Hilmola, O.P 

International 

Conference 

on Industrial 

Logistics 

2003 Aplicação de 

um jogo com 

o objetivo de 

fornecer aos 

participantes 

uma visão 

baseada no 

processo. 

O estudo está inserido em um contexto de mudanças na educação superior 

em negócios, cujo currículo tradicional parece não ser mais suficiente, por 

tratar das diversas áreas funcionais de uma organização (contabilidade, 

marketing, operações, entre outras) de maneira isolada, negligenciando a 

perspectiva de processo.  Os autores discutem a necessidade de utilização de 

ferramentas que promovam a compreensão do processo de negócio como 

um todo.  Normalmente, as escolas de negócios estão organizadas em 

departamentos funcionais, e os  membros do corpo docente tendem a 

interpretar os objetivos de aprendizagem do ponto de vista de sua 

especialidade.  A abordagem de processo proporciona aos alunos uma 

compreensão integrada de como funciona uma organização, ao invés de uma 

perspectiva funcional.  É apresentado um jogo, denominado “Realgame” 

utilizado em cursos de Gestão de Operações, por meio do qual os 

participantes gerenciam suas companhias.  O  “Realgame” possibilita que os 

alunos joguem em competição com o outro em tempo real, com o uso de 

rede de área local.  As situações mudam em tempo real no jogo, o que 

possibilita aos alunosa identificação dos efeitos de suas ações dentro da 

empresa e no mercado.    Baseado nas respostas de questionários aplicados 

aos participantes, observa-se que o exercício com o jogo mostrou-se intenso 

e envolvente, possibilitando a visão de diferentes processos.  Os autores 

concluem que o jogo apresentado constitui uma ferramenta útil. 

SCOPE 

9 Agent based 

virtual tutorship 

and e-learning 

techniques 

applied to 

a business 

game built on 

system 

dynamics -  

Remondino, 

Marco 

International 

Conference 

on Intelligent 

Games and 

Simulation 

2007 Apresentação 

de um jogo de 

negócios 

construído 

sobre a teoria 

do sistema 

dinâmico. 

Um jogo de negócios avançado é apresentado no estudo, contruído sobre a 

teoria do sistema dinâmico.  A estrutura interna do modelo é brevemente 

discutida no estudo.  Ele pode ser utilizado para transmissão de 

conhecimento e aprendizagem cognitiva em escolas e universidades, e 

permite que os estudantes tomem decisões a cada ciclo, após o qual é 

calculado o resultado correspondente, apresentado de acordo com os 

proncípios da contabilidade de dupla entrada.   Também é discutido uma 

forma de tutoria virtual para os alunos no qual agentes atuam em um sistema 

de suporte de decisão, explicando relações de causa e efeito.  Os agentes 

aprendem como funciona o modelo por meio da prática, se tornando capazes 

de auxiliar os aprendizes no processo decisório. 

SCOPE 
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Quadro 9 – Conteúdo da produção acadêmica sobre jogos de empresas na área de Ciências Contábeis – CONTINUAÇÃO  

Ordem Título/ Autoria Periódico ou 

Evento 

Ano Temática Síntese Abordagem 

ao 

Fenômeno 

10 A Web 

Based Business 

Game Built on 

System 

Dynamics 

Using 

Cognitive 

Agents as 

Virtual Tutors -  

Remondino, 

Marco 

10th 

International 

Conference 

on Computer 

Modelling 

and 

Simulation 

(EUROSIM/

UKSim) 

2008 Idem ao artigo 

anterior (9). 

Idem ao artigo anterior (9). SCOPE 

11 Overview 

of business 

games - Lu, 

Lijuan 

4th 

International 

Conference 

on Wireless 

Communicati

ons, 

Networking 

and Mobile 

Computing 

2008 Visão geral 

sobre os jogos 

de empresas, 

seus 

elementos, 

desenho, 

aplicações e 

tendências. 

Considerando o crescimento obtido pelos jogos de empresas em termos de 

utilização na educação e pesquisa, o estudo introduz e discute elementos, 

desenho, aplicação e tendências dos jogos de empresas.  De acordo com o 

autor, um jogo de empresas pode ser visto como um sistema complexo, que 

inclui alguns elementos, dentre eles o sistema de contabilidade. 

Quanto ao “desenho” de um jogo de empresas, destaca-se a importância da 

representação da realidade.  Em relação à aplicação, o autor apresenta os 

passos da dinâmica do jogo, destacando os papéis dos participantes e do 

instrutor.  Já em relação às tendências, espera-se que o avanço da economia, 

da tecnologia e da teoria relacionada aos jogos faça com que os jogos de 

empresa sejam ainda mais explorados. 

SCOPE 

12 Improving 

Management 

Skills Through 

Business 

Simulation - 

Silva, Paulino; 

da Silva, Rui 

Bertuzi 

4th 

International 

Conference 

on Education 

and New 

Learning 

Technologies 

(EDULEAR

N) 

2012 Percepção de 

alunos acerca 

de disciplinas 

de simulação 

empresarial. 

O estudo teve por objetivo verificar a percepção de alunos de Administração 

e Ciências Contábeis acerca das disciplinas de Gestão Empresarial Simulada 

I e II, ministradas nos dois últimos semestres dos cursos em uma 

universidade Portuguesa.  Para tanto, foi utilizado um questionário para 

captar a percepção dos alunos sobre aquisição de competências gerais e 

competências consideradas importantes para gestores e contadores para uma 

amostra aleatória de 75 alunos. 

Os resultados mostraram que a percepção dos alunos em relação à disciplina 

é positiva, e a maior parte considerou que a disciplina possibilitou melhoria 

nas competências analisadas. 

SCOPE 
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Quadro 9 – Conteúdo da produção acadêmica sobre jogos de empresas na área de Ciências Contábeis – CONTINUAÇÃO  

Ordem Título/ Autoria Periódico ou 

Evento 

Ano Temática Síntese Abordagem 

ao 

Fenômeno 

13 Designing a 

Course for 

Stimulating 

Entrepreneurshi

p in Higher 

Education 

through Serious 

Games - 

Bellotti, F.; 

Berta, R.; De 

Gloria, A.; et 

al. 

4th 

International 

Conference 

on Games 

and Virtual 

Worlds for 

Serious 

Applications 

2012 Discussão 

sobre a 

contribuição 

dos jogos de 

empresas para 

o ensino do 

empreendedor

ismo. 

No estudo é discutida a contribuição que os jogos de empresas podem 

fornecer ao ensino do empreendedorismo. Os autores acreditam que os jogos 

de empresas permitem que os alunos se familiarizem de maneira prática com 

conceitos básicos de empreendedorismo e gestão de empresas. 

O estudo apresenta os principais requisitos para utilização de um jogo de 

empresas no curso de empreendedorismo obtidos por meio da revisão de 

literatura e por meio de entrevistas com empresários, estudantes e 

professores. O objetivo das entrevistas e pesquisas foi identificar quais 

conhecimentos, habilidades e atitudes devem ser desenvolvidas por meio do 

jogo de empresas em empreendedorismo.  Os requisitos são apresentados em 

uma tabela modelo, considerando a usabilidade, a pedagogia e a capacidade 

de empreendedorismo, expressos pelos modelos mais avançados da 

educação empreendedora.   Esses requisitos foram utilizados para avaliar a 

validade dos jogos de empresas.  Os autores observaram que, embora haja 

um número expressivo de jogos de simulação de gestão disponíveis, há uma 

lacuna em termos de tratamento relativo à inovação de produtos e serviços e 

aspectos motivacionais, necessários no ensino do empreendedorismo. 

SCOPE 

14 An historical 

outline of 

experimental 

economics: 

from the 

emergence to 

recent 

developments - 

Serra, Daniel 

Revue 

Deconomie 

Politique 

2012 - NÃO DISPONÍVEL - 
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Quadro 9 – Conteúdo da produção acadêmica sobre jogos de empresas na área de Ciências Contábeis – CONTINUAÇÃO 

Ordem Título/ Autoria Periódico ou 

Evento 

Ano Temática Síntese Abordagem 

ao 

Fenômeno 

15 Using Serious 

Games as a 

Comprehensive 

Cross-learning 

Element in 

Higher 

Education - 

Urquiza, 

Alfonso; 

Cerezo, 

Yolanda; Arce, 

Guillermo 

7th 

International 

Conference of 

Education, 

Research and 

Innovation 

(ICERI 

2014 Relato da 

experiência 

com jogos de 

empresas em 

uma 

universidade 

espanhola. 

De acordo com os autores, um dos principais desafios dos programas de 

educação atuais da Universidade de Francisco de Vitória (Espanha) é 

garantir que os discentes desenvolvam habilidades e conhecimentos 

necessários para um bom desempenho em suas atividades profissionais 

futuras, como conhecimento de princípios contábeis e financeiros, e, ainda, 

uma base sólida de valores humanos. 

Os programas de educação são muitas vezes criticados por serem 

excessivamente teóricos e não valorizarem a criatividade ou metodologias 

inovadoras.  Estes problemas muitas vezes são abordados considerando o 

uso de novas e inovadoras soluções como os jogos de empresas. 

Neste contexto, o artigo descreve a experiência na universidade espanhola e 

os efeitos gerados pelo uso de um jogo de empresas para consolidar um 

conjunto heterogêneo de habilidades, como planejamento estratégico 

corporativo, operações e produção, marketing, vendas e distribuição, 

responsabilidade social e gestão financeira.  

 (APENAS RESUMO DISPONÍVEL) 

SCOPE 

16 Business 

Simulation – an 

Aplication of 

Learning by 

Doing 

Approach  

- Silva, Paulino; 

Da Silva, Rui 

Bertuzi 

7th 

International 

Conference of 

Education, 

Research and 

Innovation 

(ICERI) 

2014 Percepção de 

alunos acerca 

das disciplinas 

de Simulação 

Empresarial I 

e II em cursos 

de 

Contabilidade 

e 

Administração 

em uma 

universidade 

portuguesa.   

O objetivo do estudo foi identificar em que medida alunos dos cursos de 

graduação em Administração e Ciências Contábeis valorizam as disciplinas 

de Simulação Empresarial I e II da Escola Superior de Contabilidade e 

Administração do Instituto Politécnico do Porto).   

Tais disciplinas são ministradas em um ambiente de negócios com a 

abordagem “aprender fazendo” e orientado para a tomada de decisões, com 

o intuito de promover a solidificação dos conceitos adquiridos nas demais 

disciplinas.   

Para atender ao propósito do estudo, foi realizado um levantamento para 

medir a percepção dos discentes acerca das características das aulas de 

simulação empresarial, por meio de um questionário, aplicado nos anos 

letivos de 2013 e 2014. 

Os resultados deste estudo são próximos aos resultados de estudos 

realizados em anos anteriores, nos quais o questionário também foi aplicado.   

Observou-se que os alunos valorizam essa forma de aprendizagem, que lhos 

permite melhorar os conhecimentos adquiridos anteriormente. 

(APENAS RESUMO DISPONÍVEL) 

SCOPE 
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Quadro 9 – Conteúdo da produção acadêmica sobre jogos de empresas na área de Ciências Contábeis - CONTINUAÇÃO  

Ordem Título/ Autoria Periódico ou 

Evento 

Ano Temática Síntese Abordagem 

ao 

Fenômeno 

17 An Overview 

of Business 

Simulation Syst

em for 

Malaysian 

Entrepreneur - 

Hassan, 

Rosilah; Tawil, 

Norngainy 

Mohd; Razak, 

Norizan Abdul 

4th 

International 

Conference 

on 

Engineering 

Technology 

and 

Technopreneu

ship (ICE2T) 

2014 Determinação 

de variáveis e 

parâmetros 

para 

desenvolvime

nto de um 

modelo de 

simulação de 

negócios na 

Malásia.  

Um sistema de simulação de negócios pode ser útil para integrar o 

conhecimento sobre diferentes áreas de um negócio.  Considerando a 

inexistência de um sistema de simulação de negócios na Malásia, o objetivo 

do estudo foi determinar variáveis e parâmetros para o desenvolvimento de 

um modelo de simulação de negócios que satisfaçam as necessidades 

empresariais do país, baseado em sua cultura empresarial e ambiente, 

capazes de auxiliar empreendedores iniciantes com conhecimentos sobre 

negócios, contabilidade e finanças. A metodologia proposta segue três 

etapas: a primeira etapa consiste em um levantamento bibliográfico 

abordando variáveis e informações relacionadas à simulação, suas vantagens 

e desvantagens.  A segunda etapa compreende projeções de interfaces para o 

modelo de simulação de negócios, que deve ser submetido a verificações 

antes de prosseguir para a etapa seguinte, além da realização de um pré-

teste.  Na terceira etapa deve ser verificada a eficácia do modelo.  

SCOPE 

18 Influence of 

Individual 

Values 

Dissimilarity in 

the Outcome of 

top 

Management 

Teams: a study 

in a 

management 

lab - D'Acosta 

Rivera, Jorge 

Ramon; Russi 

de Domenico, 

Silvia Marcia; 

Aidar Sauaia, 

Antonio Carlos 

Revista 

Brasileira de 

Gestão de 

Negócios 

2014 Utilização do 

ambiente 

simulado para 

verificar a 

influência de 

determinadas 

características 

no resultado 

das equipes. 

Na visão dos autores, a atuação de times de alta gerência (pequenos grupos 

de gestores responsáveis pela tomada de decisões) pode ser influenciada por 

características do time e de seus membros.  Diante dessa consideração, os 

autores se utilizaram do ambiente empresarial simulado de um jogo de 

empresas para verificar a influência de características em nível profundo no 

resultado de times de alta gerencia com base nas dissimilaridades de valores 

individuais dos membros dos times.  Trata-se de uma pesquisa de natureza 

descritivo-exploratória.  Foram aplicados dois inventários para mensuração 

de valores pessoais e laborais em times de estudantes de cursos de 

Administração e Ciências Contábeis de uma instituição de ensino superior 

da cidade de São Paulo, que foram tratados por meio de técnicas estatísticas. 

A amostra foi composta por 32 times, e um total de 186 estudantes.  Como 

resultado, verificou-se que, para a amostra do estudo, diferenças de valores 

individuais dos membros dos times de alta gerência afetaram seus 

resultados. Observou-se que há melhoria nos resultados de times de alta 

gerência quando os membros atribuem importâncias distintas a valores 

relacionados à abertura a mudanças, e valorizam de modo similar fatores 

relativos a regras, segurança na vida e poder. 

SCAPE 
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Quadro 9 – Conteúdo da produção acadêmica sobre jogos de empresas na área de Ciências Contábeis – CONTINUAÇÃO  

Ordem Título/ Autoria Periódico ou 

Evento 

Ano Temática Síntese Abordagem 

ao 

Fenômeno 

19 Simulation 

Game as a Live 

Case Integrated 

into Two 

Modules - 

Mulenga, John; 

Wardaszko, 

Marcin 

44th 

Conference of 

the 

International-

Simulation-

and-Gaming-

Association 

(ISAGA) 

2014 Integração de 

duas 

disciplinas a 

partir da 

utilização de 

dois jogos. 

De acordo com os autores, a necessidade de proporcionar um ambiente de 

aprendizagem mais atraente e eficaz é um dos principais fatores que 

motivam a busca por tarefas e cursos orientados para a prática.  Uma das 

formas de proporcionar um ambiente de aprendizagem mais eficaz e atraente 

é a utilização de métodos de aprendizagem vivencial.   Neste contexto, o 

artigo discute uma estrutura de jogo duplo em dois diferentes cursos, 

entrelaçados em uma plataforma de acessibilidade de dados. 

O primeiro jogo aborda o gerenciamento de start-up em um curso de 

empreendedorismo, enquanto que o segundo jogo é voltado para alunos do 

curso de análise financeira, e tem por foco investimentos.  Os discentes que 

utilizam o jogo do investimento no curso de análise financeira extraem 

dados do jogo de gestão de start-up para todas as decisões de investimento 

com base no potencial de crescimento do negócio. Os alunos de ambos os 

cursos recebem feedback constante em todos os trimestres simulados.  Entre 

os resultados da aprendizagem por meio da integração das disciplinas e dos 

jogos, destaca-se a abordagem prática de questões éticas e de dilemas 

relacionados ao processo de tomada de decisões com base em informações 

contábeis e financeiras.   

(APENAS O RESUMO DISPONÍVEL) 

SCOPE 

20 The 

Contribution 

of Business 

Simulation to 

Improve 

Management 

Competencies - 

Silva, Paulino; 

da Silva, Rui 

Bertuzi 

7th 

International 

Conference 

on Education 

and New 

Learning 

Technologies 

(EDULEAR

N) 

2015 Aplicação de 

um JE para 

alunos de 

Ciências 

Contábeis e 

Administração 

com o 

objetivo de 

verificar se o 

jogo contribui 

para aquisição 

de 

determinadas 

competências 

O estudo, realizado com estudantes e ex-alunos dos cursos de graduação em 

Administração e Ciências Contábeis em uma universidade portuguesa, teve 

por objetivo verificar se a vivência nas disciplinas de gestão simulada 

contribuiu para aquisição de competências de gestão e habilidade de escrita, 

por representarem alguns dos objetivos do curso, e em função da atenção 

especial à essas competências solicitadas pela Federação Internacional de 

Contabilistas.  A pesquisa foi realizada entre os anos letivos de 2013 e 2014.  

Além de um questionário, foram realizadas entrevistas com o intuito de 

validar as informações coletadas por questionário.  Os resultados do estudo 

mostraram que os alunos valorizam a aprendizagem por meio da abordagem 

de um jogo de empresas. Além disso, o observou-se melhoria em termos de 

competência de gestão.  Já em relação às habilidades de escrita, os 

resultados não foram tão conclusivos.  

SCAPE 
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Quadro 9 – Conteúdo da produção acadêmica sobre jogos de empresas na área de Ciências Contábeis – CONTINUAÇÃO  

Ordem Título/ Autoria Periódico ou 

Evento 

Ano Temática Síntese Abordagem 

ao 

Fenômeno 

21 A Simulation-

Based 

Approach for 

Teaching the 

Systems 

Perspective of 

Strategic 

Performance 

Management - 

Capelo, Carlos; 

Lopes, Ana; 

Mata, Ana 

Accounting 

Education 

2015 Aplicação de 

um JE para 

alunos de 

contabilidade 

gerencial com 

o objetivo de 

verificar se o 

uso de um JE 

melhora o 

nível de 

compreensão 

acerca do 

BSC. 

O estudo teve por objetivo propor e testar a utilização de um Jogo de 

Empresas para aprendizagem sobre Balanced Scorecard (BSC).  Por meio da 

experiência com um simulador de negócios, foram testadas hipóteses sobre a 

influência da simulação na compreensão do aluno sobre BSC.  Foi realizada 

uma experiência educacional com estudantes de graduação, na disciplina 

contabilidade gerencial, com o intuito de verificar se a simulação melhorou 

a aprendizagem em relação ao BSC. 

 Em termos gerais, os resultados indicam que a proposta aumenta a 

compreensão dos conceitos do BSC. 

SCAPE 

22 Integration 

of Business 

Game for 

improving 

Literacy 

of Accounting I

nformation 

Systems - 

Patasiene, 

Irena; Zaukas, 

Grazvidas; 

Patasius, 

Martynas 

20th 

International 

Scientific 

Conference - 

Economics 

and 

Management 

2015 Aplicação de 

um JE com o 

objetivo de 

verificar a 

adequação do 

uso integrado 

de um JE com 

um sistema de 

informação 

contábil. 

Nesse estudo, os autores propõem o uso integrado do jogo de empresas 

“Hard Nut” com o sistema de informações contábeis “PRAGMA” em 

disciplinas da área de contabilidade.  Considerando que em um jogo de 

empresas os participantes recebem relatórios completos que descrevem a 

situação da empresa, a proposta dos autores consiste em fornecer apenas 

informações básicas para que os próprios discentes elaborem seus relatórios 

e tomem as decisões baseadas neles.  A amostra foi composta por 27 alunos 

que participaram da proposta e para os quais foi aplicado um questionário. 

Como resultados observou-se a falta de dados históricos ocasionada pelo 

sistema “PRAGMA”, considerada uma desvantagem.   A proposta foi 

considerada avançada para a maioria dos estudantes de graduação.  O 

cenário proposto enfatiza que uma contabilidade ineficaz impactará 

negativamente nas decisões da empresa. 

SCOPE 
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Quadro 9 – Conteúdo da produção acadêmica sobre jogos de empresas na área de Ciências Contábeis (CONTINUAÇÃO) 

Ordem Título/ Autoria Periódico ou 

Evento 

Ano Temática Síntese Abordagem 

ao 

Fenômeno 

23 Business 

simulation as 

an active 

learning 

activity for 

developing soft 

skills - Levant, 

Yves; 

Coulmont, 

Michel; Sandu, 

Raluca 

Accounting 

Education 

2016 Aplicação de 

um JE com o 

objetivo de 

verificar sua 

adequação 

para aquisição 

de 

competências 

para formação 

em 

contabilidade 

sob a 

perspectiva de 

alunos de 

diferentes 

países. 

O propósito do artigo é investigar se o uso de Jogos de Empresas possibilita 

a aquisição de competências na área contábil.    Para tanto, participantes de 

diferentes universidades e países responderam um questionário adaptado de 

Barth e Géniaux (2010) antes e após a aplicação de um jogo de empresas. O 

questionário utilizado contém habilidades exigidas ao profissional contábil 

tratadas no referencial teórico do estudo. As respostas foram classificadas 

segundo uma escala de Likert de nove pontos.  A amostra foi constituída por 

392 alunos.  Dentre os resultados apresentados pelos autores, destaca-se que 

foi possível observar aumento nas onze competências analisadas.  As 

melhorias mais significativas foram observadas para “Capacidade de 

expressar oralmente”, "Capacidade de gerenciar um projeto” e “Capacidade 

de gerenciar o ambiente".  Também foi possível observar que estudantes 

com experiência profissional superior a um ano apresentaram melhoria 

superior àqueles que não possuíam experiência profissional em duas 

habilidades: “autoconhecimento” e “capacidade de expressar por escrito”.  

Além disso, estudantes asiáticos percebem os jogos de empresas como um 

método de instrução menos eficaz para o desenvolvimento de competências 

que os estudantes dos demais países analisados. 

SCAPE 

   Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da Web of Science

http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=2BwepJWsnkWKlwmRtdT&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=2BwepJWsnkWKlwmRtdT&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=2BwepJWsnkWKlwmRtdT&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=2BwepJWsnkWKlwmRtdT&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=2BwepJWsnkWKlwmRtdT&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=2BwepJWsnkWKlwmRtdT&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=2BwepJWsnkWKlwmRtdT&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#21
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 Observa-se a predominância de estudos que utilizam a simulação como objeto de 

pesquisa (SCOPE).  Apenas 5 dos 20 estudos se utilizam da simulação como ambiente de 

pesquisa (SCAPE), sendo todos eles no eixo temático “Competências”, que compreende 

estudos que tratam de características ou habilidades dos participantes da simulação que 

tenham correlação com o desempenho na dinâmica do jogo. 

Dentre os estudos que utilizam a simulação como objeto de pesquisa, o eixo temático 

mais recorrente é “ensino-aprendizagem” (12 estudos), cujo objetivo é avaliar a eficácia dos 

jogos de empresas e seus elementos enquanto instrumento de apoio ao processo de ensino-

aprendizagem na área de gestão. 

Foi observado, ainda, três estudos com abordagem SCOPE no eixo temático 

“Desenvolvimento”, voltados a análises da estrutura e modelagens de simuladores.  

No Quadro 10 é apresentado um resumo das abordagens e eixos temáticos verificados 

nos estudos sobre jogos de empresas na área de Ciências Contábeis, bem como os principais 

resultados dos estudos. 
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Quadro 7 – Abordagem e eixo temático dos estudos na área de Ciências Contábeis 

Artígos Abordagem 

ao fenômeno 

Eixo temático Principais resultados 

6, 18, 20, 21, 

23 

SCAPE Competências 

 Variáveis motivacionais e de interesse afetam o 

desempenho em uma simulação de negócios. 

 Diferenças de valores individuais dos membros dos 

times de alta gerência em um jogo de empresas afetam 

os resultados desses times. 

 Os jogos de empresas aumentam a compreensão dos 

conceitos do Balanced Scorecard. 

 Os jogos de empresas possibilitam aquisição de 

competências exigidas ao profissional contábil, como 

atitude gerencial e habilidade de expressão oral. 

1, 2, 3, 8, 

9,10, 12, 13, 

15, 16, 19, 22 

SCOPE 

Ensino-

aprendizagem 

 Os jogos de empresas são estratégias de 

ensino/aprendizagem que podem ser adaptadas e 

utilizadas em cursos de Ciências Contábeis. 

 Os jogos de empresas exigem que o aluno pense 

sobre uma séria de problemas relacionados à 

Contabilidade. 

 Os jogos de empresas auxiliam estudantes a 

compreender como a Contabilidade é utilizada na 

tomada de decisão. 

 Os jogos de empresas são importantes para a 

aprendizagem em função do papel central que a 

Contabilidade desempenha em quase todos os 

exercícios de simulação de decisões gerenciais. 

 Para aprendizagem com jogos de empresas em 

Ciências Contábeis, os relatórios não devem ser 

fornecidos, mas elaborados pelos próprios discentes. 

 Os jogos de empresas propiciam compreensão acerca 

da relação entre variáveis contábeis. 

 Os jogos de empresas permitem reforçar 

conhecimentos adquiridos anteriormente. 

7, 11, 17 Desenvolvimento  A nova abordagem de regressão linear múltipla para 

o desenvolvimento de modelos matemáticos 

apropriados para uso em gestão e operação de 

simuladores de treinamento apresentada mostrou-se 

eficaz. 

 O design do simulador deve ter destaque no projeto 

de um jogo, para que este alcance os objetivos 

esperados. 

 Três etapas devem ser consideradas no 

desenvolvimento de um modelo de simulação: 

levantamento bibliográfico, projeções de interfaces e 

verificação da eficácia do modelo. 

Fonte:  Elaborado pela autora, baseado em Mrtvi (2014) 

 Em relação ao eixo-temático “competências”, observa-se, de modo geral, estudos que 

demonstram a adequação dos jogos de empresas para aquisição de competências exigidas ao 

profissional contábil. 

No que se refere ao eixo-temático “ensino-aprendizagem”, observa-se que as 

produções vão ao encontro das diretrizes curriculares e daqueles que apoiam e defendem a 

utilização de jogos de empresas em Ciências Contábeis. 
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Os estudos enquadrados no eixo-temático “desenvolvimento” apontam quesitos e 

etapas a serem consideradas projeto de um jogo de empresas, como modelo matemático, 

design, levantamento bibliográfico, projeções de interfaces e validação do modelo. 

 

 

6. CONCLUSÕES 

Quanto ao objetivo geral desse estudo, que foi “Analisar a dinâmica da produção 

acadêmica sobre jogos de empresa em Ciências Contábeis”, conclui-se que, embora os jogos 

de empresas sejam apresentados como uma importante alternativa didática em Ciências 

Contábeis a produção acadêmica com o tema Contabilidade é ainda pouco expressiva quando 

comparada com as publicações totais sobre jogos de empresas, representando 2,8% dos 

registros gerais.  No entanto, a partir de 2014, este cenário parece apresentar indícios de 

mudança, com aumento no volume de produção anual. 

Dado as discussões sobre o uso de jogos de empresas em Ciências Contábeis 

apresentadas no referencial teórico deste estudo, a produção acadêmica tem sido intermitente, 

porém, um conjunto de trabalhos que possuem afinidade com o tema foi identificado, cujos 

resultados vão ao encontro da norma e daqueles que defendem seu uso na Contabilidade. 

Não foram observadas instituições, periódicos ou autores que possam ser considerados 

referência sobre o tema, o que sugere a ausência de uma linha de pesquisa sobre o Jogos de 

Empresas em instituições de ensino e/ou periódicos na área de Ciências Contábeis.   

Quanto ao conteúdo das publicações, observou-se predominância da utilização da 

simulação como objeto de pesquisa, principalmente com o objetivo de avaliar e efetividade 

dos jogos de empresa enquanto estratégia de ensino.  A simulação como ambiente de pesquisa 

necessita de maior exploração, para que outros eixos temáticos possam ser tratados no âmbito 

da Contabilidade, como, por exemplo, o eixo temático “Processo decisório” – que aborda 

dimensões do processo de decisão em nível individual ou coletivo – tendo em vista a 

proximidade entre a contabilidade e a tomada de decisão apresentada por Burs (1965) como 

justificativa para firmar os jogos de empresas enquanto estratégia educacional em Ciências 

Contábeis. 

A utilização de uma determinada base de dados e de determinados argumentos de 

busca podem ser consideradas limitações desse estudo, uma vez que os resultados 

apresentados se restringem a eles, não podendo ser generalizados. 
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A partir das limitações, sugere-se que, em novos estudos, outras bases ou argumentos 

de busca sejam utilizados, e, ainda, que a dinâmica da pesquisa acadêmica sobre jogos de 

empresas no contexto brasileiro seja estudada, em consideração aos trabalhos nacionais 

utilizados no referencial teórico deste estudo, que indicam a iniciativa de estudos sobre o tema 

no Brasil. 

A apresentação de um panorama geral das publicações sobre jogos de empresas em 

Ciências Contábeis, bem como a descrição dos estudos na área constituem a principal 

contribuição deste estudo, em função de sua utilidade para interessados em pesquisar o tema.  

A identificação de eixos temáticos ainda não abordados também pode ser considerada uma 

contribuição ao indicar novas possibilidades de pesquisa na área. 
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