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Sumário 
 

Discute-se a importância e o valor dos métodos vivenciais de aprendizagem no contexto de cursos 
superiores “profissionais” (que preparam para o exercício de uma profissão) nos currículos de ensino 
de gestão e afins, contrastando com métodos cognitivos e mais clássicos de ensino.  
A discussão é feita com base na experiência do autor com o uso de jogos de simulação (empresarial e 
de operações), discussão de casos empresariais e é ainda explorado o potencial das redes 
internacionais de emp esas simuladas, uma ferramenta de ensino infelizmente ainda pouco divulgada 
em Portugal. As principais fontes de informação e barreiras à utilização são discutidas. 

r

Finalmente contextualiza-se o uso de metodologias vivencias de aprendizagem no âmbito da 
progressiva criação de “uma memória do futuro” como base para a acção futura (tomada de decisões) 
do sujeito da aprendizagem, baseada na exploração do conhecimento e das vivencias anteriores 
(“memória do passado”) – daí a importância da área da “história empresarial” e do seu 
desenvolvimento, assim como da sua incorporação nas áreas académicas associadas à gestão e não só 
à economia. 
 
 

1. Ensino “profissional” de gestão 

2. Aprendizagem vivencial e jogos 

3. Jogos de gestão 

4. Um clássico: “beer game” 

5. Discussão de casos 

6. Empresas simuladas 

7. Construir “memórias do futuro”, aprender com a “memória do passado” 
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1. Ensino “profissional” de gestão 
 

Ensinar gestão é mais do que transmitir conhecimentos, modelos e teorias: 

implica transmitir a vivencia do processo de comunicação e de decisão que 

caracteriza o quotidiano da experiência de gestão empresarial (e organizacional, 

de uma forma geral), implica treinar os formandos nesses processos pouco 

estruturados e altamente interactivos e dessa forma prepará-los para uma 

inserção profissional mais rápida e eficiente, e inclusive menos dolorosa para o 

formando e para o empregador. 

Uma escola de gestão é uma escola “profissional” , no sentido de Van de Van 

(2002): uma escola onde se ensinam indivíduos na prática de uma profissão, o que 

implica o (re) conhecimento de um sistema social associado à prática e 

desenvolvimento da profissão e do conhecimento relevante, incluindo instituições 

e procedimentos (rotinas) para o registo, transmissão, desenvolvimento e 

aplicação do conhecimento. Tal como no ensino da medicina, da arquitectura, do 

jornalismo, da educação, da engenharia (onde pelo menos deveria ser assim...),... 

Num ensino de uma profissão entram conhecimentos e “skills” cuja 

aprendizagem implica uma participação ou uma vivencia, real ou pelo menos 

simulada, no sistema social associado e na respectiva dinâmica. Numa escola de 

gestão a dinâmica de desenvolvimento de conhecimentos é uma espécie de 

pêndulo permanente (figura 1) entre o lado “teórico” da ciência “pura” (o sistema 

social científico associado: as escolas, os institutos de investigação, as sociedades 

científicas, os investigadores) e o lado “prático” da actividade de consultadoria e 

gestão (o sistema social profissional associado: os profissionais, os gestores, as 

empresas, as associações empresariais e profissionais) de que deverá resultar 

uma integração de conhecimentos, capacidades e procedimentos (rotinas) do que é 

a profissão. 
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2. Aprendizagem vivencial e jogos 
 

É clássica a diferenciação de Rogers (1969) entre aprendizagem cognitiva e 

aprendizagem vivencial (ver também Rogers e Freiberg, 1994). Piaget (1970) 

utiliza conceitos semelhantes (com nomes diferentes) no contexto do chamado 

“ciclo de aprendizagem”. Tal como Geus (1997), que fala em aprendizagem por 

assimilação e em aprendizagem por acomodação. Outros falam em ensino / 

apendizagem professoral versus activa (Christensen et al, 1991). 

Muita da diferença reside na criação do significado da situação existencial 

associada.  

O conhecimento académico é abstracto e de significado geral e universal, 

fazendo por isso apelo a um conhecimento cognitivo.  

A construção do conhecimento vivencial está associado à experiência pessoal 

de uma situação e de um processo, envolvendo pessoalmente a vontade, o querer 

e a capacidade de interpretação do formando (criação de significado) e é 

fundamental na aprendizagem de rotinas e de formas pouco estruturadas de 

acção, em especial se dependentes do contexto da própria acção. Estamos a falar 

de “saber fazer”, mas também de “saber interpretar”, “saber ler” situações e 

reagir (decidir) de acordo. As emoções, largamente ignoradas – e mesmo 

indesejadas – na aprendizagem cognitiva, são aqui parte integrante e 

fundamental do processo. Neste processo de aprendizagem o sujeito sofre um 

processo de alteração estrutural das suas convicções, ideias, atitudes: o modelo 

mental altera-se pela incorporação de novo conhecimento. 

A relevância pessoal da situação é critica na motivação da aprendizagem 

vivencial. Por sua vez uma aprendizagem deste tipo tem por si uma capacidade 

motivadora superior.  

O ensino “profissional” implica uma aprendizagem dos dois tipos, mas aí a 

relevância da aprendizagem vivencial é especialmente importante.  
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A simulação e os exercícios de “role-playing” fazem parte do arsenal de 

técnicas que apelam a uma aprendizagem vivencial, facilitando uma 

aprendizagem efectiva através de uma interacção sustentada entre o formando e 

o meio ambiente (real e/ou simulado), por sua vez alavancada quando a 

oportunidade de interacção social permite reflectir sobre a própria experiência 

nesse ambiente. Constituem uma oportunidade para desenvolver capacidades 

(“skills”) e para experimentar (“praticar”) situações que estão fora do alcance 

prático do processo de ensino e de aprendizagem, mas que são relevantes para o 

ensino “profissional” Permitem compreender e experimentar a complexidade da 

realidade relevante, em especial na avaliação de situações e na tomada de 

decisões associadas a processos sociais de interacção e comunicação, desde que 

seja salvaguardado o delicado balanço entre realidade e jogo (simulação) (Vincent 

e Stephens, 1998).   

O recente interesse pela importância dos jogos no “e-learning”, paralela à 

crescente importância do mercado de vídeo jogos e jogos digitais (Kirriemuir, 

2002; BBC, 2002), veio tornar mais actual a importância da aprendizagem 

vivencial.  

Mas as ideias essenciais podem ser encontradas em clássicos antigos e 

modernos (Nickerson, 2003): 

Platão: “aprende-se mais sobre um homem em meia hora de jogo do que em 

um ano de conversas” 

Plutarco: “A mente não é um saco para encher, mas um fogo para atear” 

Einstein: “É um milagre que a curiosidade (intelectual) sobreviva à educação 

formal” 

Platão: “A vida deve ser vivida como um jogo”. 

Ou ainda (Ahdell e Andersen, 2002): 

Provérbio chinês: “os mestres abrem a porta, mas deves entrar por ti próprio” 

Confúcio: “Ouço e esqueço, vejo e lembro-me, faço e compreendo”. 
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O chamado one da experiência” de aprendizagem, habitualmente atribuído 

ao psicólogo americano William Glasser, reflecte conceitos semelhantes: 

“c

o

“Aprendemos: 

• 10% do que lemos 

• 20% do que ouvimos 

• 30% do que vemos 

• 50% do que vemos e ouvimos 

• 70% do que discutimos com terceiros 

• 80% do que experimentamos 

• 95% do que ensinamos aos outros” 

Na realidade não parece que a paternidade do conceito (“c ne de 
conhecimento”) seja de William Glasser, mas sim de Edgar Dale (1). Seja como 

for, a ideia remete para a importância da experiência vivencial como fonte 

eficiente de criação de conhecimento “profissional”. 

Os jogos constituem um instrumento básico de experiência vivencial 

simulada. Uns dividem os jogos em jogos de “skill games” e “action games” 

(Ahdell e Andersen, 2002), outros consideram mais categorias de jogos: acção, 

aventura, estratégia e simulação (2). 

Na base da aprendizagem vivencial está a questão da motivação. Questões 

como os compromissos necessários entre a flexibilidade e interactividade, entre a 

flexibilidade e a realidade (ou realismo), ou mesmo entre a flexibilidade e o efeito 

dramático aparecem na agenda actual dos desenvolvimentos sobre o tema (figura 

2). A emoção está ligada à capacidade de geração de efeitos dramáticos. Ora a 

dificuldade actual de simular uma realidade muito rica de efeitos dramáticos é 

óbvia. Os efeitos “especiais” dos “media digitais” acabam na prática por serem 

(perigosos) substitutos da emoção naturalmente associada à “story-telling” (ao 

contar da história) invocada pelo simulador embebido no jogo (Ahdell e Andersen, 

2002).  
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A nossa experiência pessoal de uso de jogos e de casos no ensino de gestão 

reflecte as considerações anteriores. Os jogos e os casos acabam por ser 

simuladores de realidades que permitem treinar a criação de significados das 

realidades: ou “treinar a memória para o futuro”, com base no (re)viver do 

passado ou na especulação sobre cenários (Geus, 1997; ver secção 7). 

Na nossa experiência docente no ensino superior temos usado intensamente 

os jogos de gestão e a discussão de casos, quer ao nível introdutório (3), quer ao 

nível de licenciaturas (4), quer de post-graduação (5). Nas secções seguintes faz-se 

uma reflexão sobre essa experiência pessoal. 

 

 

3. Jogos de gestão 
 

Um jogo de gestão simples pode ser um contributo fundamental para que 

alunos de um curso introdutório (3) possam interiorizar os conceitos 

fundamentais de um negócio e as vivencias associadas. Desde há vários anos que 

temos usado um simulador público e muito simples (Penderghast, 1988) de uma 

empresa comercial (loja de sapatos) para treinar alunos nas decisões 

fundamentais de um negócio de retalho ao consumidor final e nas decisões 

fundamentais de gestão de existências, marketing e gestão de tesouraria, 

associadas à interpretação da demonstração de resultados, balanço e conta de 

tesouraria como “painel de controlo” de uma empresa.  

As figuras 3 a 5 mostram resultados típicos de uma turma ao longo de várias 

jornadas. O processo de decisão é bastante simples: em cada jogada (mensal) cada 

equipe (tipicamente com 2 a 4 alunos) tem que tomar decisões sobre encomendas 

para existências, preços de venda ao público (por tipo de produto), despesas de 

publicidade (também por tipo de produto e institucional), estudos de mercado e 

mão-de-obra (vendedores). Uma turma faz habitualmente 6 a 10 jogadas por 

curso. 
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Os dados de cada jogada são definidos pelos alunos numa folha de decisões e 

declarados através de uma página Web, que controla o calendário das decisões. 

Os dados são processados em batch e os resultados distribuídos em papel aos 

alunos. O programa imprime os resultados de cada equipe em inglês, assim como 

o “P&L statement” e “balance sheet” de acordo com a metodologia típica da 

contabilidade americana. Na prática isso tem sido usado pela positiva, fazendo os 

alunos a construção da demonstração de resultados e do balanço em cada período 

de acordo com as normas do POC, o que obriga a uma interiorização mais 

profunda dos respectivos mecanismos de construção e significado. 

Na literatura podem encontrar-se múltiplos jogos de gestão, quer públicos 

como não, com muito diferentes graus de sofisticação (uma bom ponto de partida 

pode ser o site da ABSEL – Association for Business Simulation and Experiential 

Learning (6)). Mas mais do que a sofisticação do simulador, e da respectiva 

interface, é a exploração dos conceitos básicos que interessa sob o ponto de vista 

de aprendizagem, assim como a exploração que o docente consegue fazer dos 

resultados de cada jogada. 

 

 

4. Um clássico: “beer game” 
 

O nome é enganador. Não se trata de um jogo de bebidas, mas sim de uma 

simulação da cadeia de abastecimento típica do retalho de bebidas, desde a 

produção até ao retalho, passando pelos grossistas. O impacto dos intervalos de 

tempo (atrasos) entre as encomendas e as entregas e o jogo (enganador) das 

expectativas de consumo e de comportamento dos vários actores da cadeia 

rapidamente criam comportamentos oscilantes e instabilidades num sistema 

perfeitamente determinístico. Uma lição fundamental sobre as questões de 

coordenação de sistemas em gestão. 
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Jogo típico de MBAs, com simulação de decisões em jogo de tabuleiro (figura 

6), tem sido fonte de inspiração quer pedagógica (Sterman, 1992), quer mesmo de 

investigação (Sterman, 1989; Sterman, 1998b; Kimbrough, 2000, por exemplo). 

As instruções do jogo em tabuleiro encontram-se facilmente disponíveis na 

literatura (Hammond, 1994; Systems Dynamics Society, 1998; Sterman, 1998a; 

Kirkwood, 1998).  

Vários sites propõem versões Web-based e on-line do jogo (NASA, 1998; 

MASystem, www; Bean, www). O jogo aparece também vários livros associados à 

dinâmica (complexa) de cadeias de abastecimento (Simchi-Levi et al, 1999, por 

exemplo) e de gestão de operações e dinâmica de sistemas (Sterman, 2000, por 

exemplo). 

Apesar da facilidade com que se pode jogar “on-line” e na Web, o jogo é 

especialmente interessante, sob o ponto de vista de aprendizagem, na sua forma 

de tabuleiro e jogada em tempo real e presencial com equipas de vários jogadores 

cada uma. É aí que as emoções e ansiedades sobre a incerteza do processo de 

negócio se manifestam socialmente e no contexto intra e inter teams / equipes. 

Streatfield (2001) argumenta que uma organização constrói-se por processos 

auto-organizativos em que as intenções e os significados co-emergem com a 

ansiedade. As interacções dentro dos grupos organizacionais fazem-se 

primariamente pela via conversacional, a qual cria padrões transitórios dos quais 

emerge o significado situacional. O processo de gestão corresponde ao 

desenvolvimento de formas efectivas de lidar com a “ansiedade de não saber”. O 

“beer game” ilustra e treina essas vivencias de forma exemplar. E é exemplar na 

forma como mostra quanto complexo pode ser o comportamento dinâmico de um 

sistema muito simples, assim como a importância do paradoxo do controlo / falta 

de controlo em gestão. 

Uma sessão típica demora uma manhã (ou tarde) com várias equipas. A 

análise final do jogo com os participantes (“debriefing ) é um ponto central e 

nuclear do processo de aprendizagem, em que o docente tem especiais 

”
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responsabilidades (Sterman, 1998c). As nossas experiências com alunos dos 

últimos anos de licenciaturas (3) mostrou-se muito interessante e compensadora. 

Uma vez mais não é a sofisticação e complexidade endógena do jogo (ou modelo) 

que é fundamental. 

 

 

5. Discussão de casos 
 

A metodologia da discussão de casos empresariais ou de negócios é bem 

conhecida, mas infelizmente pouco praticada entre nós – quer sob o ponto de vista 

de uso e exploração, como de produção.  

Muito desenvolvida e divulgada pela Harvard Business School (7), a 

discussão de casos foi adoptada de uma forma geral pelas grandes escolas de 

gestão de negócios (“business schools”, como IESE, INSEAD, Sloan,...) como um 

dos métodos por excelência de ensino vivencial. 

As questões metodológicas estão bem dissecadas na literatura (Hamel, 1993; 

Yin, 1994; Bassey, 1999; Gilham, 2000). Fontes de casos, mais ou menos 

sofisticados e actuais, podem ser encontrados com grande variedade em várias 

clearing houses (8). Várias sociedades científicas tratam o tema (Society for Case 

Research (9) , NACRA North American Case Research Association (10), WACRA 

World Association for Case Method Research and Application (11), por exemplo). 

Há poucos casos portugueses publicados, ou facilmente acessíveis. O livro de 

Guedes (1990), então professor da Universidade Católica Portuguesa, foi 

percursor e durante algum tempo um caso isolado. Publicações mais recentes 

(Dias, 2002, por exemplo) tratam casos mais actuais, embora com pouca 

profundidade. Nos últimos tempos tem-se assistido a um crescente interesse pela 

produção de casos portugueses. No entanto a maioria desses projectos está ainda 

em curso. 

 

»«wp 29 (2003) 

10



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

Mas há uma diferença entre um caso e uma história empresarial, ou mesmo 

uma ficha estrutura das operações e estratégia de uma empresa. Um bom caso 

precisa de drama, romance, emoção, dilemas, incertezas e ansiedade. 

Num “clássico” da Harvard Business School Press sobre o ensino pelo método 

do caso (Barnes et al, 1975, 1994) fala-se na “artistry of case teaching”. Aliás o 

conceito é retomado por alguns dos autores no subtítulo de um livro relacionado 

(Christensen et al, 1991), sobre a temática dos métodos activos e/ou vivenciais de 

aprendizagem versus os métodos clássicos ou cognitivos (centrados no ensino 

professoral): “the artistry of discussion leadership”, que sintetiza de forma feliz a 

essência do ensino com base na discussão de casos. 

A capacidade de fazer e construir as perguntas apropriadas, a capacidade de 

ouvir os outros com atenção e de contribuir de forma construtiva para a 

discussão, a capacidade de lidar com a incerteza e insegurança, a capacidade de 

recompensar e de punir, a capacidade de contribuir para um ambiente aberta e 

confiante de discussão de grupo são comuns a qualquer discussão de casos, de 

forma quase independente do seu conteúdo ou temática especifica.  

São estas características que tornam a metodologia tão eficiente e atractiva, 

mas também tão difícil de implementar com sucesso, em especial quando os 

objectivos do processo de ensino e aprendizagem se centram em questões de 

qualidade intelectual (curiosidade, julgamento, responsabilidade), qualidades de 

pessoas (carácter, sensibilidade, integridade, responsabilidade) e capacidades 

para aplicar conceitos e conhecimentos gerais a situações específicas. Estes 

objectivos são melhor servidos por uma pedagogia activa que apele a uma 

responsabilidade individual e pessoal pelo aprofundamento da própria 

aprendizagem. 

A experiência do ensino pela discussão de casos é simultaneamente ingrata e 

gratificante, quer para os alunos como para os docentes. Christensen et al (1991) 

falam em barreiras políticas e institucionais, barreiras epistemológicas e 
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barreiras práticas à adopção de métodos vivenciais ou activos de aprendizagem, 

com ênfase na discussão de casos. 

Ensinar pela discussão de casos implica um esforço (muito) acrescido de 

preparação da aula pelo docente e por cada aluno e um grau de exigência também 

muito maior. Tipicamente um caso de gestão envolve 2 a 3 horas no mínimo de 

preparação pelo aluno e 3 a 4 horas de preparação pelo docente. A tentação do 

docente pode ser “explicar” ou “apresentar” o caso (em vez de “discutir” o caso) – é 

aliás a atitude que em geral os alunos não habituados à metodologia esperam do 

docente. Mas esse não é o objectivo nem o método, e constitui uma perversão 

inaceitável.  

A tentação do aluno é simplesmente “ler” o caso, não reflectir e interrogar-se 

sobre ele, e aguardar calmamente pela discussão dos outros e/ou do docente. 

Nalguns casos mais refractários, os alunos insurgem-se mesmo contra a 

necessidade de ler ou estudar o caso antes “do professor dar a matéria”, 

reflectindo falta de auto-confiança pessoal, longamente estimulada por um ensino 

professoral, clássico, em que “apostas só depois do jogo acabar”, ou seja, 

discussão, só depois do professor dizer o que pensa sobre o assunto e qual a 

ortodoxia de conhecimento a professar sem risco.  

Na realidade o grande problema do ensino baseado por casos é o seu risco, 

quer visto do lado dos alunos, como do docente. Mas é precisamente o esforço de 

superação da ansiedade criada pelo risco e pela incerteza que torna a 

aprendizagem tão eficiente. 

Sob o ponto de vista de docência, a capacidade de interpretação / 

descodificação do caso apela naturalmente a uma auto-confiança profissional (no 

sentido da profissão em causa, para além da docência) que docentes sem uma 

segura experiência prática da profissão raramente possuem. Esta será mesmo a 

principal barreira ao uso da metodologia entre nós, conhecida que é a tradicional 

falta de experiência profissional dos académicos portugueses e a sua pouca 

experiência de “viver por dentro” as realidades da profissão.  
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Uma aprendizagem livresca e académica dificilmente treina um docente para 

a discussão de casos, em especial se o próprio contexto institucional não for 

favorável ao risco do método. O (quase inacreditável!) grau de “inbreeding” 
incestuoso da carreira académica em Portugal apenas agrava a situação e tem 

tendência a perpetuar metodologias clássicas de ensino. O recurso a estes tipos de 

aprendizagem exigem uma visão mais aberta e diferenciada do espaço académico, 

mais como um “melting pot” de diferentes culturas e vivencias (profissionais, e 

não só) e diferentes perfis e trajectórias pessoais (Beira, 1999), do que a visão 

corporativa e fechada em geral reinante. 

A experiência mostra quanto ingrato pode ser a um docente adoptar a 

metodologia da discussão de casos na ausência de uma politica institucional (do 

departamento, da Escola, ou simplesmente do grupo,...) de apoio a este tipo de 

metodologia. Ensinar uma cadeira isolada num curso, uma “ilha” metodológica 

vivencial num grande espaço de ensino tradicional e livresco, representa uma 

aventura de alto risco, em especial se a liderança académica for frouxa e sem 

visão. 

Nesta metodologia o desafio mais ingrato e desconfortante para um docente é 

ter que enfrentar uma turma que não “preparou” o caso. E uma aula destas é um 

“pesadelo” para o aluno que não “preparou” o caso. 

Mas também não deixa de ser gratificante descobrir a forma como emergem 

no processo inesperados alunos “desconhecidos” (o caso típico é do aluno pouco 

frequentador de aulas, com notas muitas vezes marginais, mas com uma vida 

cheia de outros interesses, que de repente se sente interpelado pelo desafio da 

experiência vivencial) e mesmo lideranças ignoradas – e a experiência mostra que 

posteriormente são sempre os profissionais mais bem sucedidos e as lideranças 

mais ousadas e empreendedoras.  

Assim como é gratificante o reencontro com alunos antigos que comentam 

amiúde: “lembra-se do caso X ou Y? Tenho-me lembrado tantas vezes dessa 
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discussão porque me aconteceu uma situação tal e coisa ...”. Sinal que algo mais 

do que conceitos abstractos resultou do processo de aprendizagem. 

 

 

6. Empresas simuladas 
 

Trata-se na realidade de “empresas virtuais” ou “fictícias”, mas com pessoas 

reais, que se organizam e operam num mercado também simulado, virtual ou 

fictício. Uma empresa simulada organiza-se de acordo com o modelo organizativo 

e de negócio de uma empresa ou firma real, faz transacções documentadas pelas 

regras “reais”, faz os procedimentos “reais” de processamento de informação, tem 

que tomar decisões de gestão, mas simplesmente o seu produto ou serviço é 

virtual. Os alunos habitualmente rodam periodicamente por diferentes posições 

dentro da empresa simulada e com isso treinam e aprendem acerca das várias 

áreas funcionais e respectivos procedimentos. Trata-se portanto de um processo 

de gestão simulada, não em computador, mas com o realismo e o sincronismo 

característico dos mercados competitivos reais. 

Para que o processo seja credível é necessária a criação de mercados 

nacionais e internacionais competitivos e realistas. Isso é assegurado por 

organizações nacionais e internacionais que regulamentam e dinamizam a 

prática das empresas simuladas. 

A EUROPEN – European Practice Enterprise Network (12) é a principal rede 

mundial e agrupa mais de 40 países (ver figura 7, onde se inclui o numero de 

empresas simuladas por país) e resulta de um projecto patrocinado pela União 

Europeia.  

Por exemplo no Brasil, onde a metodologia tem conhecido grande 

desenvolvimento, operam mais de cem empresas simuladas, cada uma 

tipicamente com 12 a 15 alunos - funcionários, o que cria um “mercado interno” 

de cerca de 1500 consumidores. O “mercado externo” é composto pelas mais de 
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3500 empresas simuladas dos referidos países, que representarão cerca de 100 

mil consumidores e alunos, hoje em dia habitualmente ligados também via 

internet. Este mercado representará mais do que 100 milhões de euros “virtuais” 

por mês. A CESBRASIL (Centro Brasileiro de Empresas Simuladas) (13) 

coordena e apoia cerca de cem empresas simuladas brasileiras filiadas, servindo 

de porta de acesso ao mercado simulado internacional. Sendo membro da 

EUROPEN, a CESBRASIL assume o papel de divulgador e consultor para a 

implementação da metodologia no Brasil. A Empresa Simulada FAAFI, 

promovida por uma instituição de ensino superior na área da administração e 

finanças, é uma das pioneiras (14).  

Quer a EUROPEN como as organizações nacionais promovem feiras e eventos 

nacionais e internacionais de empresas simuladas. Em Espanha, onde estão 

registadas mais de 80 empresas simuladas, a realização de tais eventos é já 

habitual. (15). A promoção da metodologia tem sido largamente incentivada pelos 

governos autonómicos regionais (16). 

A EUROPEN anunciava (em Dezembro de 2002) que Portugal seria 

brevemente membro, com seis empresas simuladas (12). Em Portugal o processo 

terá sido iniciado no início dos anos 90, através de um programa europeu 

(Eurotecnet) e com o apoio de uma rede francesa de empresas simuladas 

(“enterprises d’entrainement”) (17), tendo então encontrado eco junto de algumas 

escolas profissionais (então em inicio de desenvolvimento). Infelizmente a 

metodologia não tem encontrado apoio no quadro das instituições portuguesas de 

ensino superior – como em geral todas as metodologias vivenciais de 

aprendizagem. O que se lamenta. 

 

»«wp 29 (2003) 

15



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

7. Construir “memórias do futuro”, aprender com a “memória do passado” 
 

As várias metodologias de ensino vivencial referidas são especialmente úteis 

na motivação e enriquecimento do ensino da gestão empresarial. As instituições 

de ensino dessa área não deveriam deixar de ter uma política de pedagogia nesse 

sentido. 

O que há de comum nestas metodologias vivenciais é a progressiva 

construção daquilo que Arie de Geus chamou de “memória do futuro” (Geus, 

1997) (18). Geus argumenta que “apenas vemos em aquilo já antes 
expe imentamos”, logo a função do processo de aprendizagem é antecipar 

acontecimentos que podem ou não vir a ocorrer. Aprender é construir 

progressivamente uma base (modelo mental) que permita a descodificação de 

realidades futuras e a sua rápida percepção com vista a acção (ciclo de 

aprendizagem).  

r

“ oo e

c

Os processos vivenciais de aprendizagem são t ls for for sight” (Geus, 1997) 

que alteram e enriquecem a capacidade de antecipação do modelo mental das 

pessoas envolvidas. O próprio processo de decisão é uma forma de aprendizagem 

vivencial. Os métodos discutidos constituem ferramentas para a sua construção. 

Por outro lado existe toda a experiência acumulado em gestão empresarial, 

inclusive pelos actores que nos precederam. Trata-se muito vezes de 

“conhecimento não formal”, “conhecimento tácito”, “conhecimento pouco 

estruturado” embebido em situações e vivencias cuja análise e discussão constitui 

material fundamental para a aprendizagem vivencial – donde a relação óbvia 

entre “método do caso” e “história empresarial”. Não será por acaso que o grande 

desenvolvimento do uso do método do caso tenha sido Harvard, também a “casa 

mãe” do desenvolvimento da “business history” como disciplina académica muito 

relevante das “business s hools”.  
A história empresarial tem muitas vezes sido incluída na área geral da 

história económica (“economic history”, não confundir com a “history of 
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economics”), mas tem sido crescente o movimento de autonomização e a sua 

ligação com as áreas académicas da gestão empresarial e disciplinas conexas. A 

produção de casos (quer como método de investigação, quer vocacionados para a 

discussão em actividades de ensino e aprendizagem (19)) é uma forma de 

produção associada à história empresarial e vice-versa. Tipicamente um projecto 

de investigação na Harvard Business School pode basear-se na exploração de 

casos, a que depois pode ser dada uma forma de “business cases” para fins 

pedagógicos. Nessa perspectiva a produção de casos para ensino aparece como um 

subproduto de actividades de investigação. Isto sem prejuízo de casos 

expressamente produzidos com objectivos de aprendizagem (Leenders e Erskine, 

1989). Entre nós tem sido difícil estabelecer esta ligação entre actividades de 

investigação e produção de casos. E casos explicitamente produzidos para efeitos 

de aprendizagem têm tendência a ser desvalorizados em avaliações curriculares 

para fins de progressão na carreira. 

Kransdorff (2000) apela ao uso de materiais da “história empresarial” como 

um mecanismo natural de transmissão da cultura inerente à actividade 

empresarial e salienta que “g d hi ory is the prime requisite for successful 
xperien ial learning  e que a introdução nos currículos escolares da discussão de 

casos e da história empresarial é a forma sistemática mais eficiente de evitar que 

as novas gerações tenham que reinventar muitas vezes as “rodas” da gestão e do 

conhecimento profissional, assim como reconheçam a importância da “cultura 

empresarial” nos comportamentos multifacetados e diversos que as trajectórias 

de gestão representam. Lepartits (1995) num texto clássico recorda que levar a 

sério a importância da cultura empresarial significa reconhecer que as empresas 

têm uma vida emocional e que por isso compreendem as lições dos mercados de 

formas muito diferentes. 

oo st
e t ”

“Corporate and business history is like the rear view mirror on a motor a car” 

(Kransdorff, 2000). Concordamos. 
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 APRENDIZAGEM 

COGNITIVA 

APRENDIZAGEM 

VIVENCIAL 

Objectivo • Transferência de 

informação 

• Desenvolvimento de 

“skills” (capacidades) 

• Integração e uso do 

conhecimento 

• Desenvolvimento de 

princípios de 

aprendizagem continuo 

e permanente 

Veiculo • Palavras • Experimentação 

• Emoções 

Focus • Conteúdo (ideias e 

conceitos) 

• Tema 

• Teoria 

• Processos 

• Ambiente e envolventes 

• Actores 

• Prática (da teoria) 

Aula • Domínio reservado do 

docente 

• Apresentação 

 

• Discussão  

• Exploração 

• Interpretação 

• Especulação 

Grau de risco • Baixo • (Muito) Alto 

Avaliação da 

aprendizagem 
• Fácil • Difícil 

Grau de exigência de 

experiência profissional 

do docente  

• Baixo / médio • Alto / Muito Alto 

Tabela 1 – Aprendizagem cognitiva versus aprendizagem vivencial. 

Parcialmente baseado em Christensen et al (1991). Embora a comparação seja 

geral, aplica-se especialmente ao ensino vivencial pela discussão de casos. 
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Notas: 
 

(1) Segundo o próprio William Glasser (www.wglasser.com) , o conceito 

original seria antes de Edgar Dale, num texto publicado em Wiman e Mierhenry 

(1969) por Bruce Ryland (“Experience and learning”). 
 

(2) ver www.game-research.com 

 

(3) aulas da disciplina de “Organização de Empresas Industriais” dos cursos 

da Escola de Tecnologia e Gestão Industrial cursos tecnológicos de nível 4 (da 

AESBUC – Associação de Empresas da Escola Superior de Biotecnologia da 

Universidade Católica Portuguesa) (ver www.esb.ucp.pt/twt/oei ) 

 

(4) aulas da disciplina de Gestão Industrial para as licenciaturas de 

Engenharia Alimentar (5º ano) e licenciaturas em Microbiologia e  Engenharia 

Ambiental (4º ano) da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica 

Portuguesa (ver www.esb.ucp.pt/twt/gind ) 

 

(5) aulas do seminário sobre “Estratégia empresarial e  sistemas de 

informação” do MSI – Mestrado de Sistemas de Informação, promovido pelo 

Departamento de Sistemas de Informação da Escola de Engenharia da 

Universidade do Minho (ver www.xilofone.dsi.uminho.pt/twt-u/msiestrategia02)  

 

(6) ver www.towson.edu/absel 

 

(7) ver  www.hbp.edu . Um texto da Harvard Business School, de 2001, fala 

na produção de 350 casos por ano, cada um com um tempo de produção entre 1 a 

4 meses, de cerca de 6 milhões de casos vendidos por ano (o que deverá 

representar um volume de negócios da ordem dos 15 a 20 milhões �) e ainda de 
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uma média de 500 casos estudados pelos alunos de MBA durante os 2 anos de 

escolaridade do curso (ver http://www.hbs.edu/corporate/enterprise/case.html)  

 

 (8) ver a European Case Clearing House (http://www.ecch.cranfield.ac.uk), 

The Asian Case Business Center (http://www.asiacase.com/useful.htm) 

 

(9) ver http://www.sfcr.org 

 

(10) ver http://web.bentley.edu/empl/c/lchin/nacra/nacraindex.html 

 (11) ver http://www.wacra.org 

 

(12) ver http://www.europen.info 

 

(13) ver http://www.cesbrasil.com.br 

 

(14) ver http://www.fem.com.br/grad/cicont/empresa_simulada.htm 

 

(15) ver http://www.aucal.edu/sefed/4_feria.htm , por exemplo 

 

(16) ver http://www.unizar.es/universa/Lecsim , por exemplo 

 

(17) na altura dinamizadas pelo CERFOP (Centre Roannais pour la 

Formation Permanente), de Roanne. 

 

(18) A tese fundamental de André de Geus é que uma empresa é um 

organismo vivo, cujas decisões resultam num processo continuo de aprendizagem. 

O objectivo principal de um empresa é a sobrevivência e, se possível, a sua 

expansão e o crescimento através de uma aprendizagem permanente. Tomando 

por base a realidade da aprendizagem organizacional nas empresas, e dado que 
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apenas os seres vivos exibem capacidades de melhoria pela aprendizagem, a 

metáfora da empresa como organismo vivo impõe-se e a importância dos 

mecanismos de aprendizagem organizacional torna-se central para a 

compreensão da gestão empresarial. Note-se que a ideia da sobrevivência como 

prioridade da empresa pouco tem a ver com as teorias clássicas da economia, 

centrados no modelo de equilíbrio e na racionalidade do processo de decisão com 

vista à optimização da utilização dos recursos da firma. No entanto qualquer 

empresário reconhece que o seu primeiro objectivo é a sobrevivência, se possível 

(mas não necessariamente) crescendo, o que significa que há restrições e 

limitações do espaço de decisões acima do modelo económico clássico. 
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Figura 1 – Pêndulo e equilíbrio entre a prática e teoria na construção do conhecimento “profissional” 

(Van de Ven, 2002) 
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Figura 2 – Factores e inter-relações na criação de motivação nos jogos on-line (Ahdell e Andersen, 2002) 
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Figura 3 – Jogo de simulação (EPS): exemplo de trajectórias (proveitas por vendas) ao longo das várias 

jornadas de uma turma (3) 
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Figura 4 – Jogo de empresas (EPS): resultados e estrutura do activo por empresa, no final do jogo de 

uma turma (3) 
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Figura 5 – Jogo de empresas (EPS): trajectórias (vendas, resultados, existências) de três empresas ao 

longo de várias jornadas de uma turma (3) 
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Figura 6 – “Beer game”: painel de jogo e imagem de jogo presencial (Hammond, 1997; Sterman, 1992) 
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