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RESUMO 
 
  
O presente trabalho apresenta como finalidade pesquisar, observar, colher 
informações no sentido de avaliar as variáveis e descobrir de que forma essas 
variáveis contribuem para a formação da capacidade empreendedora dos 
estudantes universitários piauienses. Para tanto, foi utilizado um universo de mais de 
um mil alunos, de vinte e duas instituições de ensino superior. A amostra da 
pesquisa buscou a representatividade, em igualdade de número, distribuídos em 
dois grupos de observação, considerando um como sendo o grupo de sucesso e o 
outro como o grupo de sucesso, a partir das suas participações nas diversas etapas 
do jogo DESAFIO SEBRAE, versão 2008. Todos os quesitos e atributos avaliados 
estão relacionados com a mensuração do grau e impacto sobre a capacidade de 
formação da capacidade empreendedora do aluno universitário. Para a obtenção 
das respostas pretendidas, foi utilizado o modelo econométrico E-views 5.0, que 
apresentou os resultados em tabelas, gráficos e avaliações estatísticas, com os 
cruzamentos essenciais para o atendimento e desenvolvimento dos objetivos 
propostos pelo estudo. Com esse estudo, pretende-se possibilitar a revisão e 
reavaliação de algumas estratégias atualmente implementadas e outras a serem 
estabelecidas, sobretudo no que concerne às políticas públicas voltadas para a 
formação do nosso aluno universitário, futuro profissional de mercado, 
proporcionando ainda, um novo patamar de novas e futuras pesquisas realizadas 
por estudiosos da área. 
 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo; Conhecimento; Trabalho; Jogos de Negócios.  
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this work is to observe and gather information, so the research can 
evaluate the variables and how these variables contribute to the development of the 
entrepreneurial capacity of the college students from Piauí, for that the research used 
more than a thousand students from twenty-two different colleges. The research 
sample was formed by two observation groups, one group was considered as 
successful and the other one as unsuccessful, according to their performance on the 
DESAFIO SEBRAE, 2008 phases. All the questions and attributes that were 
analyzed have some connection with the measurement of the degree and impact of 
the development of the entrepreneurial capacity on college students. In order to get 
the answers, the researcher used the 5.0 E-view econometric model. The results 
were showed in tables, graphics and statistical analysis that were built from the 
essential crossing in order to attend the study’s goals. This study intend to stimulate 
a review and re-evaluation of some currently strategies that concerns to public 
politics about graduating college students that are the future market professional and 
provide information for new and future research in this area. 
 
 
Keywords: Entrepreneurship; Know How; Work; Business Games. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Nas últimas décadas, principalmente com o crescimento do fenômeno da 

mundialização dos mercados – GLOBALIZAÇÃO, o problema do desemprego vem 

se acentuando de forma preocupante, impondo condições obrigatórias de mudanças 

principalmente no que diz respeito à absorção da população economicamente ativa 

e, cada vez mais, qualificada pelas ações que possibilitam um melhor e mais fácil 

acesso ao ensino superior e técnico. 

 

Os movimentos empreendedoristas que se alastram pelos continentes, 

mostrando os caminhos para a geração de negócios próprios e, consequentemente, 

aumentando a capacidade de absorção de profissionais, diminuindo o encargo 

governamental e propiciando gerações de receitas adicionais para investimentos 

públicos. 

 

Neste contexto, em todo o mundo o segmento empresarial torna-se, cada 

vez mais, de grande relevância para o crescimento e desenvolvimento daquelas 

economias, uma vez que é responsável por grande percentual de absorção de mão-

de-obra e renda gerada. Particularizando para o Estado do Piauí, o quadro descrito 

é ainda mais relevante, por se tratar do Estado menos desenvolvido do País e mais 

pobre economicamente, com uma das menores rendas per capita, segundo a 

Conjuntura Econômica1. 

 

Portanto, a implementação de ações de fomento à cultura empreendedora 

pelos governos e seus órgãos, além da iniciativa privada, fortalece o crescimento do 

segmento empresarial futuro, segmento esse de fundamental importância para a 

sobrevivência de grande parte da sua população economicamente ativa.  

 

Para o alcance mais rápido e efetivo de profissionais ajustados às 

condições impostas pelos novos tempos e pelas novas economias, são 

desenvolvidas diversas ações, no sentido de formar talentos e empreendedores de 

                                                           
1 Revista mensal da Fundação Getúlio Vargas. 
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sucesso que possam contribuir para a abertura de negócios que gerem ocupação e 

renda, além de formar profissionais mais eficientes na gestão dos negócios já 

existentes. 

 

No caso do Piauí, portanto, é necessário cada vez mais a implementação 

de ações que estimulem a criação de novas empresas, para suportar a grande 
demanda por emprego que está acontecendo atualmente, contribuindo assim para a 

redução dos altos índices de desemprego e de miséria do Piauí, conforme dados da 

Fundação CEPRO2, fenômenos por demais desagradáveis e incômodos para os 

piauienses, Estado foco da pesquisa aqui proposta.  

 

Entretanto, o que de fato se observa na nossa realidade é que uma 

enorme quantidade de empresas que não dispõem de um planejamento que 

possibilite aumentar o seu poder de competitividade, e assim fazer frente ao atual 

mercado globalizado, e têm como conseqüência dessa carência o alto índice de 

mortalidade observado, principalmente, nos pequenos empreendimentos. Esse fato 

se deve, teoricamente, pelo fato dos dirigentes que estão à frente desses 

empreendimentos não terem uma capacitação e uma visão apropriada que os 

credencie a gerir negócios auto-sustentáveis e capazes de sobreviver em um mundo 

tão competitivo quanto o que estamos vivendo. 

 

Apesar do quadro anteriormente descrito representar uma realidade 

concreta, que é amplamente percebida, não existe no Piauí um estudo mais 

aprofundado dessa matéria que possa diagnosticar a capacidade de gerenciamento 

dos dirigentes das empresas piauienses. 

 

Com o presente trabalho não se pretende avaliar a capacidade 

empreendedora existente atualmente, mas a capacidade empreendedora futura a 

partir de ações que tenham a finalidade de formar os futuros empreendedores e, 

particularmente, a partir dos alunos que participaram do projeto jogos de empresas 

                                                           
2 Órgão do Governo responsável por pesquisas econômicas, gerando, também, outras fontes de pro-
dução, contribuindo assim para a geração de impostos, esses responsáveis pela política de investi-
mento nas diversas áreas necessitadas. 
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DESAFIO SEBRAE, realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE no Estado do Piauí. 

 

Os resultados obtidos com esse trabalho prometem ser muito ricos, uma 

vez que, poderão contribuir para o aperfeiçoamento de ações voltadas para a cultura 

empreendedora, especialmente porque poderão estimular a abertura de novas 

empresas, com condições de competir no mercado globalizado. Ao mesmo tempo, 

estará contribuindo para a criação de condições de continuidade dos negócios 
existentes com eficiência competitiva nesse cenário de competição acirrada, além de 

oferecer às instituições de ensino superior subsídios sobre os resultados do 

aprendizado dos alunos sobre o assunto. 

 

1.1 Problema/Tema de Pesquisa 
 

Como já foi citado anteriormente, nas duas últimas décadas, o fenômeno 

da mundialização dos mercados tem exigido que novas empresas e em grande 

quantidade sejam criadas, e que as empresas existentes se apresentem cada vez 

mais competitivas para poderem sobreviver nesta nova realidade mercadológica. 

Contudo, pelo perfil profissional dos atuais dirigentes e daqueles que entram 

diariamente no mercado, as empresas não têm condições de se adaptarem à nova 

realidade que se apresenta, demonstrando grandes e sérios problemas de 

sobrevivência.  

 

É constatado que o índice de mortalidade das empresas cresceu muito no 

Piauí, especialmente em Teresina, por força das circunstâncias político-econômicas 

e sociais e, sobretudo pela falta de uma aprendizagem empreendedora e pela 

própria incapacidade profissional dos seus dirigentes de gerir negócios, uma vez que 

não tiveram ensinamentos capazes de capacitá-los a empreender e gerenciar seus 

próprios negócios. Entretanto, tal afirmativa está aqui colocada como suposição 

hipotética, não é possível afirmar, pois ainda desconhecemos estudos que 

identifiquem, caracterizem e esclareçam os condicionantes ou determinantes dessa 

relação. 
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Será que o jogo de empresas DESAFIO SEBRAE influencia o estudante 

universitário piauiense a formar uma visão empreendedora? Qual a origem escolar 

daqueles estudantes universitários com maior capacidade empreendedora? Esses 

são alguns problemas que este estudo procurará responder. 

 

Considerando o panorama exposto e a problemática mostrada apresenta-

se aqui, como Projeto de dissertação de mestrado e como tema de pesquisa, o 

estudo sobre “A importância de ações do SEBRAE na formação da cultura 

empreendedora do aluno universitário do Piauí: a experiência do Projeto DESAFIO 

SEBRAE”. 

 

A partir de movimentos e ações empreendedoristas, órgãos e instituições 

de ensino procuram modelos e fórmulas de aumentar a capacidade de geração de 

negócios em seus colaboradores e alunos para, com o término dos seus ciclos de 

estudos, procurem esforços no sentido de gerar ocupação e renda no menor espaço 

de tempo possível e a partir da abertura de negócios próprios.  

 

O que este Projeto busca é examinar as contribuições do DESAFIO 

SEBRAE, ação desenvolvida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE para o fomento de uma cultura empreendedora em estudantes 

de instituições de ensino superior e para a formação do nosso jovem universitário 

para uma geração de futuros empreendimentos. 

 

Nesta perspectiva conhecer a real situação desses estudantes com 

relação à problemática levantada possibilitará diagnosticar a realidade do segmento 

universitário piauiense no que se refere às ações de políticas empreendedoras, e ao 

mesmo tempo subsidiar para o aperfeiçoamento do projeto e, quem sabe, até 

mesmo para o desenvolvimento de outros semelhantes. 
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1.2 Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo Geral:  
 

• Avaliar e identificar os fatores determinantes da ação relativa a jogos 

de empresas e simulações, o caso do DESAFIO SEBRAE, e as suas 

contribuições para estimular e formar a capacidade empreendedora 

dos estudantes universitários piauienses. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 
 

• Identificar as origens dos alunos que participam do jogo de empresas 

DESAFIO SEBRAE; 

 

• Verificar o perfil sócio-econômico daqueles alunos que demonstraram 

uma maior visão empreendedora; 

 

• Identificar a carreira profissional que, segundo o jogo de empresas, 

demonstra maior tendência empreendedora; 

 

• Identificar a existência de influência familiar na capacidade e visão 

empreendedora do aluno; 

 

• Mostrar as intenções dos participantes do jogo quanto à abertura do 

seu próprio negócio após a conclusão do curso universitário; 

 

• Identificar, junto aos estudantes participantes da metodologia do jogo, 

as principais contribuições para o aprendizado da cultura 

empreendedora; 

 

• Definir os fatores que mais contribuem para que o aluno universitário 

possa ter uma condição diferenciada para exercer atividades 

empreendedoras. 
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1.3 Justificativa 
 

O segmento das empresas de micro e pequeno porte no Brasil é, sem 

dúvida, de fundamental importância para a economia deste país, afinal, este 

segmento é responsável, segundo algumas publicações, por 68% do emprego da 

mão-de-obra economicamente ativa, 42% dos salários pagos, e representa 30% do 

PIB – Produto Interno Bruto. Atualmente são 4,5 milhões de estabelecimentos, 

devendo chegar a mais de cinco milhões no início do novo século que se avizinha.3 
 

Nas áreas de comércio e de prestação de serviços, as micro e pequenas 

empresas representam 99,1% e no setor industrial alcançam o expressivo índice de 

95,7% dos estabelecimentos. Vale salientar que, para ser enquadrada como micro-

empresa ou pequena empresa, o parâmetro que se leva em consideração é o 

faturamento bruto anual que não poderá exceder a US$ 158.872.00.4 

 

Os pequenos negócios a cada dia passam a desempenhar um importante 

papel na absorção de mão-de-obra, sobretudo para fazer face ao desemprego 

estrutural provocado pela compressão dos mercados e pelo avanço das tecnologias 

pouco utilizadoras do fator trabalho. 

 

As funções do pequeno empreendimento, de impulsionar o 

desenvolvimento e garantir o emprego, são hoje reconhecidas no mundo inteiro. No 

Brasil, este papel destaca-se, ainda mais, quando se leva em conta a sua 

participação na economia e a contribuição que aporta à redução das desigualdades 

inter-regionais e interpessoais de renda. Por isso mesmo, as micro e pequenas 

empresas são insubstituíveis na proporção da democracia econômica e da ascensão 

social, condições fundamentais para a consolidação da democracia política. 

 

Nas últimas duas décadas, com a aceleração do fenômeno da 

mundialização dos mercados, o espaço ocupado pelo segmento das micro e 

pequenas empresas se encontra, novamente, ameaçado, uma vez que a chegada 
                                                           
3 VALE, Gláucia M. Vasconcelos. Fatores condicionantes da mortalidade de empresas. Brasilia: 
SEBRAE, 1998. 
4 VALE, Gláucia M. Vasconcelos. Fatores condicionantes da mortalidade de empresas. Brasilia: 
SEBRAE, 1998. 
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dos “estrangeiros” traria como conseqüência um mercado de hipercompetição, o 

qual tiraria qualquer possibilidade das empresas apreçadas, dada a sua fragilidade 

estrutural, de sobrevivência no mundo globalizado. De fato, os números da 

mortalidade das micro e pequenas empresas sempre tenderam a aumentar. 

 

No Estado do Piauí, a situação não é diferente, e talvez até os números e 

os problemas sejam mais extensos e as cicatrizes mais profundas, pelas próprias 

características do local e da realidade na qual estão inseridas. Sendo, 

economicamente, um dos mais pobres Estados da Federação, com 

aproximadamente 3.000.000 de habitantes e uma grande parcela da produção, 

emprego e renda gerados pelo segmento das micros e pequenas empresas.  

 

Grande parte da população piauiense é empregada pelo poder público, 

sendo que este já não suporta mais tamanha responsabilidade e conseqüente 

despesa. No momento atual, o que se constata é um grande contingente da 

população economicamente ativa completamente ocioso e, o que é pior, este 

número está sempre crescente. O desemprego alcançando patamares inadmissíveis 

compromete os sonhos e aspirações da maioria dos piauienses, submetendo-os a 

um padrão de vida desesperador e colocando em risco ou afetando diretamente, 

inclusive, a sua própria sobrevivência.  

 

Então, acredita-se que se houver um redesenho no perfil dos jovens 

estudantes universitários, principalmente, mostrando os caminhos do 

empreendedorismo e ajustando os modelos educacionais para objetivos concretos 

no que diz respeito à capacitação de profissionais que possam dotar as empresas 

para ser mais eficientes e competitivas, isso possibilitará a geração de muito mais 

postos de trabalho de forma sustentável, e consequentemente, mais renda para 

essa população carente e para a própria criação de um mercado que possa absorver 

a eles mesmos e aqueles que precisam ingressar no mercado de trabalho.  

 

Acredita-se que o jovem universitário é tido como um grande horizonte 

para minimizarmos os graves problemas sociais por que passa a população 

produtiva e trabalhadora. 
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O que se constata é que o empreendedorismo e o desenvolvimento 

caminham simultaneamente, um complementando o outro. Ações que estimulem a 

atividade empreendedora, principalmente entre os nossos jovens, formadores das 

gerações futuras, são alternativas fundamentais para a diminuição das 

desigualdades existentes no atual quadro da sociedade brasileira. A criação e, 

principalmente, a condição de sustentabilidade de empresas de micro e pequeno 

porte, uma das principais conseqüências do processo empreendedor, se torna uma 

das forças impulsionadoras do crescimento, gerando cada vez mais oportunidades e 

a própria geração de trabalho e renda. 

 

A pesquisa GEM – Global Entrepreneurship Monitor, da London Business 

School e do Babson College, que tem como objetivo analisar o nível de 

empreendedorismo em 40 países mostra que naqueles países as pessoas com 

renda per capta média e alta envolvem-se mais nas atividades empreendedoras em 

estágio inicial. No caso brasileiro, a pesquisa mostra um empreendedorismo 

motivado por oportunidades e que os movimentos empreendedores são mais 

efetivos naqueles Estados mais escolarizados, o que pode sinalizar uma existência 

de relação entre a formação educacional e a qualidade dos empreendimentos (GEM, 

2005) 

 
Tabela 1 - Países com maiores indicadores de empreendedorismo 

Fonte: GEM – Global Entrepreneurship Monitor, 2005. 
 

Muito embora o Brasil seja um grande gerador de empreendedores, a 

falta de maior qualificação e formação destes propicia altos indicadores de 

mortalidade, mesmo com grandes esforços por parte de entidades públicas e 

privadas com ações de políticas priorizando a formação de empreendedores 

PAÍS POSIÇÃO TAE 
TAILÂNDIA 1 26,87
PERU 2 25,89
COLÔMBIA 3 22,72
CHINA 6 16,43
BRASIL 9 12,72
USA 13 9,61
ÍNDIA 17 8,53
JAPÃO 34 4,34
RÚSSIA 40 2,67
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capazes não somente de abrirem novos negócios, mas, principalmente, torná-los 

viáveis e sustentáveis. 

 
Tabela 2 - Taxa de sobrevivência brasileira de negócios constituídos por ordem em 2005 

Ordem Estado da Federação Percentual de Sobrevivência 
1º Lugar Espírito Santo 85,5 %
2º Lugar Minas Gerais 85,7 %
3º Lugar Sergipe 85,3 %
4º Lugar PIAUÍ 84,0 %
5º Lugar Rio Grande do Norte 83,5 %
6º Lugar São Paulo 82,9 %
7º Lugar Pará 82,5 %
8º Lugar Bahia 82,4 %
9º Lugar Distrito Federal 81,5 %
10º Lugar Rio de Janeiro 81,3 %
11º Lugar Alagoas 81,3 %
12º Lugar Paraíba 80,8 %
13º Lugar Rondônia 79,7 %
14º Lugar Mato Grosso do Sul 78,7 %
15º Lugar Goiás 78,7 %
16º Lugar Ceará 78,0 %
17º Lugar Maranhão 77,6 %
18º Lugar Rio Grande do Sul 77,5 %
19º Lugar Pernambuco 77,3 %
20º Lugar Santa Catarina 75,9 %
21º Lugar Amazonas 75,8 %
22º Lugar Paraná 74,8 %
23º Lugar Mato Grosso 74,5 %
24º Lugar Tocantins 71,7 %
25º Lugar Amapá 62,2 %
26º Lugar Acre 60,3 %
27º lugar Roraima 49,3 %

Média BRASIL 78,0 %
Fonte: SEBRAE/NA, 2008. 
 

Segundo o próprio SEBRAE, as melhorias alcançadas nos últimos anos 

com relação às taxas de sustentabilidade nos negócios, principalmente nas 

microempresas e empresas de pequeno porte, se devem aos modernos modelos de 

gestão e pela melhoria nos níveis de profissionalismo empregados na gestão 

daqueles negócios. 

 

Os novos modelos de gestão se devem, por conseguinte, por alternativas 

eficazes empregadas na capacitação dos novos dirigentes. Entre as alternativas de 

modelos e novas técnicas educacionais formadoras de talentos das futuras gerações 

estão os jogos de empresas e simulações. Através deles, estudantes dos mais 
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variados níveis de ensino e aprendizado podem aprender a exercitar o processo de 

abertura e gerenciamento de empresas, experimentando a prática de tomada de 

decisões e disputando mercado em um ambiente virtual próximo da realidade, 

servindo, assim, de laboratório para futuros grandes empreendedores e geradores 

de desenvolvimento. 

 

A falta de dados e informações concretas sobre a formação 

empreendedora dos estudantes universitários no Estado do Piauí que podem 

mostrar as respostas para futuras ações que minimizem os níveis de mortalidade 

das empresas e, principalmente, aumente a capacidade de geração de trabalho e 

renda justifica a necessidade dos estudos que se projetam nesta proposta de 

pesquisa. 

 

Tais resultados poderão consubstanciar a efetivação de políticas públicas 

e adoção de programas e projetos da parte dos órgãos e autoridades competentes, 

objetivando, no menor espaço de tempo possível, formar melhor o profissional do 

futuro e contribuir para um desenvolvimento sustentável e geração de espaço de 

trabalho para os próprios estudantes envolvidos.  

 

Dessa forma, admitir-se-á estar contribuindo para a construção do 

conhecimento da nossa realidade e, ao mesmo tempo, oferecendo elementos que 

possibilitem a superação de dificuldades do cotidiano piauiense, o que, certamente, 

provocará progresso para o Estado e melhores condições e qualidade de vida para a 

sua população. 

 

1.4 Hipóteses a serem Testadas 
 

• As variáveis renda familiar, formação educacional, curso superior a que 

pertence e período em que se encontra influenciam diretamente na 

capacidade empreendedora dos alunos que participam do DESAFIO 

SEBRAE; 

 

• Após a participação no jogo de empresas DESAFIO SEBRAE, os 

alunos universitários sofrem uma influência comportamental com 
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relação ao futuro profissional e passam a ter uma visão mais 

empreendedora; 

 

• Os alunos que chegam às etapas mais adiantadas do jogo e, portanto, 

com comportamentos mais empreendedores, tiveram uma formação no 

ensino médio em escolas privadas, onde teoricamente tiveram uma 

formação melhor; 

 

• As políticas e diretrizes adotadas nas escolas públicas não participam 

efetivamente na formação de alunos empreendedores; 

 

• Os alunos com características mais empreendedoras sofreram 

influências familiares ou existem pessoas próximas que são 

empreendedoras; 

 

• O nível de renda dos familiares dos alunos que chegaram às etapas 

mais adiantadas do projeto contribui para a sua capacidade 

empreendedora. 

 

1.5 Organização do Estudo 
 

Para a realização do presente trabalho de dissertação a proposta é que o 

estudo venha a ser elaborado em 6 (seis) momentos, seguindo os critérios que 

possam completar a pesquisa.  

 

⇒ A PRIMEIRA PARTE será composta por assuntos introdutórios ao 

tema central, com os quais se pretende mostrar o contexto econômico 

em que se encontra a aplicação de jogos empresariais e simulações, 

além de abordar de forma comentada outras etapas aqui colocadas, 

tais como a problematização da pesquisa, os objetivos, a justificativa e 

a própria estruturação do texto ora em discussão. 

 
⇒ Na SEGUNDA PARTE, ou seja, nesta etapa do trabalho, pretende-se 

fazer uma retrospectiva, tentando mostrar e esclarecer o processo e 
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movimento empreendedorista e a sua relação com o problema 

econômico, a problemática da mortalidade das empresas e a questão 

da formação empreendedora.  

 
⇒ Na TERCEIRA PARTE do trabalho serão apresentados conhecimentos 

e esclarecimentos de diversos autores, identificando a aplicação de 

jogos e simulações, sempre utilizando o caso do DESAFIO SEBRAE, 

mostrando, também, o próprio jogo estudado e sua plataforma e 

interface gráfica utilizada. 

 
⇒ Na QUARTA PARTE, o tratamento a ser dado nesta fase do trabalho 

deverá ser direcionado para a abordagem metodológica. Nesta etapa 

serão abordados, entre outros assuntos, a caracterização do estudo, o 

universo e amostra pesquisada e as técnicas utilizadas para coleta e 

análise de dados. 

 
⇒ Na QUINTA PARTE, a partir da pesquisa concluída, serão 

evidenciados os dados levantados, analisados, já apresentando um 

diagnóstico acerca do segmento dos supermercados no tocante aos 

diversos aspectos ligados ao tema central, o atendimento.  

 
⇒ Na SEXTA PARTE, última seção do trabalho, encontramos as 

evidências empíricas, as interpretações dos resultados da pesquisa e 

as conclusões obtidas com o trabalho realizado, além das referências 

bibliográficas utilizadas e também os anexos, que contêm o modelo do 

questionário trabalhado. 
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2. O EMPREENDEDORISMO COMO ABORDAGEM ECONÔMICA 
 
 

Em tempos de desemprego, mão-de-obra qualificada em abundância e 

dificuldades de absorção de profissionais recém-graduados, bem como a falta de 

investimentos públicos e privados que possibilitem a inserção dessa mão-de-obra no 

mercado produtivo, muito se tem discutido sobre os movimentos e ações 

empreendedoristas para, se não acabar, pelo menos minimizar essa problemática 

dos novos tempos globalizados. 

 

O empreendedorismo atualmente é um tema obrigatório nos planos 

governamentais, nas escolas públicas e privadas e, principalmente, nas instituições 

de ensino técnico e superior, como forma de propiciar condições mais favoráveis 

para a geração de oportunidades de trabalho, ocupação e renda. 

 

Segundo Dolabela (1999) o termo “empreendedorismo” é uma livre 

tradução da palavra entrepreneurship, utilizado para designar os estudos relativos 

ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de atividades e o seu 

universo de atuação. O termo, prossegue, designa uma área de grande 

abrangência, além da criação de empresas: a geração do auto-emprego, 

empreendedorismo comunitário e funcional. Para o autor, o empreendedor é alguém 

que define por si mesmo o que vai fazer e em que contexto será feito. Ao definir o 

que vai fazer, ele leva em conta seus sonhos, desejos, preferências, o estilo de vida 

que quer ter. Desta forma, consegue dedicar-se intensamente, já que seu trabalho 

se confunde com o prazer. 

 

Acreditamos que ser empreendedor é criar algo novo e duradouro para si 

mesmo, mudando ou transformando valores. Não é um simples traço da 

personalidade de alguém, mas um comportamento baseado em conceitos bem 

definidos e não apenas em intuição. 

 

Percebe-se, portanto, que ser empreendedor não é apenas abrir ou 

adquirir um negócio, é preciso prospectar oportunidades, estabelecendo valores e 

melhorando concepções e, assim, poder assumir riscos inerentes a quaisquer 



 27

investimentos. Vale ressaltar que, em todos os conceitos que se pode ter de 

empreendedorismo palavras como inovação, oportunidades, mudança e iniciativa 

estão sempre presentes. 

 

Empreendedorismo é o processo de descobrir ou desenvolver uma 

oportunidade para, então, gerar valores através da inovação e, agarrando tal 

oportunidade sem levar em conta um ou outro recurso (humano e capital), como 

também, sem levar em consideração a posição do empreendedor dentro da nova ou 

já existente empresa. (SEXTON & KASARDA, 1992) 

 

O fenômeno do empreendedorismo, ainda sem nome, surgiu antes 

mesmo da descoberta da língua escrita. Mesmo não incorporado pelos gramáticos, 

o termo empreendedorismo com esta ou qualquer outra denominação, sempre 

existiu. Haja vista o longo e contínuo percurso de domínio natural por parte dos 

seres humanos que, se no período neolítico, descobriram o fogo pelo atrito das 

pedras, em sua permanente evolução na história, inventaram embarcações, 

construíram casas, conceberam a arte de tecer e descobriram as possibilidades do 

metal. (MARCOVITCH, 2005). 

 

Pela própria necessidade atual existente, o empreendedorismo passou a 

ser importante área de investigação, principalmente nas ciências sociais aplicadas, 

sobressaindo-se nesse caso a administração e a economia, sendo, portanto, um 

conceito novo e ainda em formação. Para Dolabela (1999) o empreendedorismo 

enquanto campo de pesquisa acadêmica é ainda considerado um tema bastante 

novo, podendo definir a sua idade dentro das últimas duas décadas. 

 

Na economia, Schumpeter (1997) foi um dos pioneiros em abordar o 

assunto com mais ênfase, vinculando-o à idéia de inovação. Para ele, a essência do 

empreendedorismo está na percepção e no aproveitamento das novas 

oportunidades no âmbito dos negócios tradicionais, constantemente formulando 

novos produtos, assim como também novos métodos de produção e mercados, 

sobrepondo-os aos antigos métodos que, segundo o economista, eram 

considerados menos eficientes e mais caros. 
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O papel do empreendedor enquanto responsável pela geração de 

riquezas passa a ser analisado pela escola econômica, entretanto, por priorizar 

modelos quantitativos, os economistas, ainda hoje, não conseguiram desenvolver 

uma ciência atitudinal voltada principalmente para o comportamento dos 

empreendedores. 

 

Pelas grandes e muitas contribuições, estudos e pesquisas sobre o 

empreendedorismo, surge variadas correntes que dão enfoque prioritariamente para 

os aspectos econômicos. A partir de então, os economistas passam a enxergar os 

empreendedores como pessoas inovadoras e agentes catalisadores do 

desenvolvimento. 

 

2.1 O Perfil Empreendedor 
 

Procurar esclarecimentos e até mesmo consolidar perfis sempre foi uma 

prática bastante usada no meio científico, pois permite se fazer uma associação aos 

resultados alcançados bem como estabelecer padrões de conduta para aqueles que 

se quer atingir. 

 

Filion (2000) citado por Rosa (2006) em seus estudos procurou identificar 

características comumente atribuídas aos empreendedores, sejam eles auto-

empregados, proprietários ou candidatos a novos negócios. Para o autor os 

empreendedores têm em comum algumas características bastante expressivas: (a) 

têm valores e cultura de empreendedorismo adquiridos por meio de contato com, 

pelo menos, um modelo empreendedor durante a sua juventude; (b) prezam a 

diferenciação; (c) são intuitivos; (d) têm envolvimento; (e) são trabalhadores 

incansáveis; (f) são sonhadores realistas (visionários); (g) são líderes; (h) trabalham 

em rede com moderação; (i) têm o seu próprio sistema de relações com os 

empregados; (j) controlam o comportamento das pessoas ao seu redor; e (l) 

aprendem por meio dos seus próprios padrões. 

 

Sousa (2005) realizou uma pesquisa cujo objetivo era identificar quais as 

principais características (traços de personalidade) e competências das pessoas 

empreendedoras (combinação de conhecimentos, comportamentos e atitudes 
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desenvolvidas). Para ele tais características seriam as responsáveis pela promoção, 

a partir dessas pessoas, do desenvolvimento das organizações às quais estavam 

vinculadas. Os resultados dessa pesquisa podem ser analisados a partir do quadro 

1, abaixo: 

 
Autores 
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Inovação X X X X X X X X X X X X X X X X 16
Busca oportunidades X X  X X X X  X  X X X X   11
Correr riscos X X  X X X X    X X  X X  10
Criatividade  X  X  X  X X X  X  X X  9 
Liderança X X X X X  X    X      7 
Iniciativa X X  X     X     X  X 6 
Conhecimento do Mercado      X X X    X  X   5 
Conhecimento do Produto      X X X    X  X   5 
Necessidade de Realização X X  X           X X 5 
Proatividade X X  X           X X 5 
Visionariedade    X             1 

Quadro 1 - Características/competências empreendedoras para o desenvolvimento das organizações 
Fonte: Adaptado de Souza, 2005.  

 

O que se percebe, portanto, com base nos estudos evidenciados no 

quadro acima, é que a inovação, a busca incessante por oportunidades e a 

capacidade de assumir riscos são características e competências essenciais para 

pessoas efetivamente empreendedoras. 

 
2.2 A Mortalidade das Empresas 

 

Há muito tempo que os órgãos governamentais, não governamentais e 

privados tentam conhecer mais profundamente as verdadeiras causas dos índices 

de mortalidade alcançados pelas micro e pequenas empresas brasileiras. Isto se 

deve, principalmente, pela grande importância dessas empresas no cenário 

econômico e social do País, como já foi comentado anteriormente. 
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Devido à credibilidade e a experiência de atuação no segmento, o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE realiza sempre 

estudos voltados para as MPEs e sempre com o objetivo de buscar formas de ação 

que lhes tragam melhores condições de sustentabilidade. Neste sentido, a pesquisa 

realizada em 1998 sobre “os fatores condicionantes da mortalidade das empresas”5 

apresentou de forma sintética, aqueles que, de certa forma, estão associados ao 

sucesso e/ou insucesso na iniciação de uma empresa no mundo dos negócios, 

como se pode constatar  na tabela que se segue: 

 
RISCOS DE EXTINÇÃO (*) CHANCES DE SUCESSO 

• Empresa muito pequena • Empresa Maior 
• Baixa escolaridade • Maior escolaridade 
• Ausência de experiência prévia • Experiência prévia 

• Experiência como autônomo no ramo • Experiência como funcionário em ramo 
similar 

• Falta de capital • Certa disponibilidade de capital 
• Falta de apoio profissional • Apoio/Ajuda profissional 
• Pouca preocupação com o cliente/mercado • Foco no cliente/mercado 
• Concepção e/ou formatação errônea do 

“negócio” • Boa concepção de negócio 

• Resposta à pressão social/econômica • Vocação e/ou treino 
• Primeiro ano de atividade • Empreendimento mais maduro 

Quadro 2 - Fatores críticos de sucesso/insucesso na iniciação de uma empresa 
Nota: (*) A sobreposição de fatores pode ampliar os riscos. 
Fonte:  

 

Como se pode observar nos resultados de estudos acima apresentados, a 

maturidade e o conhecimento podem ser abstraídos como fatores preponderantes 

na administração de uma empresa com chances para o sucesso. 

 

Entretanto, vale ressaltar, que fatores exógenos contam decisivamente 

para o aumento ou diminuição dos riscos de qualquer empreendimento. Atualmente, 

três fatores estão sendo apontados como atributos para o aumento da mortalidade 

das empresas, destacando as micro e pequenas empresas entre as vítimas mais 

vulneráveis, por terem sido acometidas em maior número, pela sua pouca estrutura 

e maior vulnerabilidade. Dentre eles temos: Crédito, Mercado e Tributos. 

 

                                                           
5 VALE, Gláucia M. Vasconcelos. Fatores Condicionantes da Mortalidade de Empresas. Brasilia: 
SEBRAE, 1998.  
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Com a mundialização dos mercados – Globalização – somada à grande 

proliferação dos pequenos negócios, e, por esses pequenos negócios 

apresentarem-se como alternativa para minimizar os altos índices de desemprego, 

tem acontecido e de maneira selvagem a concorrência acirrada entre essas as 

empresas, como já era de se esperar. Somados a isso, a falta de acesso ao crédito, 

principalmente pelos altos encargos financeiros e elevados tributos cobrados pelas 

instituições fomentadoras de recursos financeiros, completam uma equação difícil de 

ser resolvidas pelas MPEs, por constituírem-se em negócios caracterizadamente 

com pouca estrutura. O resultado dessa perspectiva é a inviabilização, e é o que 

tentaremos provar, de grande parte dos pequenos negócios 

 

2.3 A Competitividade nas Empresas: Inovação, Tecnologia e Recursos 
Humanos 

 

O mercado globalizado é uma realidade indiscutível. As empresas antes 

voltadas para mercados próprios e intransponíveis, agora têm que conviver com as 

grandes mudanças e com um número cada vez maior de concorrentes, providos de 

grandes poderes de competitividade, tais como, sistemas modernos com tecnologias 

modernas e inovadoras. Na realidade, essa moderna economia se expande, 

fundamentalmente, pela introdução de uma nova e revolucionante tecnologia 

adotada nas empresas que buscam, obrigatoriamente e para a sua própria 

sobrevivência, índices cada vez maiores de qualidade e competitividade. 

 

Inovação e tecnologia estão, na verdade, intimamente relacionadas. Para 

Elizabeth Smith6 inovação trata-se de um processo criativo de adaptação de 

produtos, serviços, processos, estruturas, etc. para atender as pressões internas e 

externas, exigências, mudanças e necessidades. Acredita-se que o processo 

utilizado para a adaptação citada acima, pode ser plenamente alcançado através de 

tecnologia adequada. 

 

De certo que, as pressões ocorridas pelas profundas transformações dos 

mercados, tornando-os cada vez mais competitivos e concorridos, fazem com que a 

                                                           
6 SMITH, Elizabeth A. Manual de Produtividade: métodos e atividades para envolver os funcionários 
da produtividade. Ed. Qualitymark. Rio de Janeiro. 1993. 
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inovação e a modernização tecnológica tornem-se prioridades nas modernas 

estratégias de gestão dos negócios. 

 

Outra variável que exerce importância fundamental quando avalia-se o 

poder de competitividade das empresas industriais de micro e pequeno porte no 

Estado do Piauí, é aquela relacionada com os recursos humanos. Segundo 

Elizabeth Smith7, embora as tecnologias e as organizações estejam em constante 

estado de fluxo ou desequilíbrio, muitos aspectos de comportamento pessoal, 

crenças e atitudes podem ser generalizados, comprometendo ou não, a sua 

produtividade. E complementa aquela autora que, tipicamente, as pessoas: 

 

• Não mudam (ou não querem mudar) muito; 

 

• São geralmente racionais ou adotam solução de compromisso entre a 

maneira que querem acreditar e a maneira que sentem que devem 

acreditar; 

 

• Preferem feedback imediato sobre o desempenho; 

 

• Têm necessidade de aceitação; 

 

• Gostam de ser reconhecidas pelos seus esforços; 

 

• Querem ser recompensadas monetariamente e não-monetariamente 

pelo seu trabalho; 

 

• Desejam espaço para decidir o melhor método de executar suas 

tarefas; 

 

• Querem experimentar sentimento de satisfação no trabalho; 

 

                                                           
7 SMITH, Elizabeth A. Manual de Produtividade: métodos e atividades para envolver os funcionários 
da produtividade. Ed. Qualitymark. Rio de Janeiro. 1993. 
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• Em geral, querem melhorar suas habilidades e conhecimentos; 

 

• Querem sentir que seu trabalho faz sentido; 

 

• Querem perseguir seus próprios interesses, compatíveis com as 

demandas de seu background e trabalho; 

 

• Podem ver e crer o que elas querem ver e acreditar. Podem ignorar a 

realidade e deixar de aceitar os pontos de vista e crenças dos outros. 

 

Para Luciano Coutinho8, competitividade nas empresas industriais se 

define a partir de três fatores determinantes, a saber: 

 

a) Fatores empresariais: são aqueles sobre os quais a empresa detém 

poder de decisão, podendo ser controlados ou alterados através de 

condutas ativas assumidas, correspondendo a variáveis no processo 

decisório em suas respectivas áreas de competência, que são: a 

capacitação tecnológicas em processos e produtos; a qualidade e a 

produtividade dos recursos humanos; a eficácia da gestão em termos 

do posicionamento estratégico da empresa de acordo com os fatores 

de sucesso no mercado e da capacidade de integrar estratégias, 

capacitação e desempenho e a capacidade produtiva especialmente 

em termos do grau de atualização dos equipamentos e instalações 

bem como dos métodos de organização da produção e controle de 

qualidade. 

 

b) Fatores Estruturais: são aqueles sobre os quais a capacidade de 

intervenção da empresa é restrita pela medição do processo de 

concorrência, estando por isso apenas parcialmente sob o controle de 

sua área de influência e caracterizam o ambiente competitivo que ela 

lida diretamente. Neste contexto estão inseridos fatores que se 

relacionam: 1) As características dos mercados consumidores em 

                                                           
8 COUTINHO, G. Luciano e FERRAZ, João Carlos. Estudo da competitividade da indústria brasi-
leira. Campinas. Papirus. 1995. 
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termos de sua distribuição geográfica e em faixa de renda; grau de 

sofisticação tecnológica e outras exigências impostas aos produtos; 

oportunidades de acesso a mercados internacionais; sistemas de 

comercialização, etc.; 2) A configuração da indústria corresponde às 

tendências do progresso técnico em particular no que diz respeito aos 

ciclos de produtos e processos; as oportunidades tecnológicas, 

introdução de inovações, etc.; 3) A concorrência e suas normas de 

conduta e estruturas empresariais em suas relações com os 

consumidores; o sistema fiscal-tributário incidentes sobre as operações 

industriais; práticas de importação e exportação e a propriedade dos 

meios de produção, inclusive, propriedade intelectual. 

 

c) Fatores Sistêmicos da Competitividade: se reportam às 

externalidades stricto sensu para a empresa produtiva, sobre os quais 

a empresa detém escassa ou nenhuma possibilidade de intervenção, 

constituindo parâmetros do processo decisório. Também afetam as 

características do ambiente competitivo e podem ter importância nas 

vantagens competitivas que firmas de um país exercem ou deixam de 

exercer às suas concorrentes no mercado internacional. Entre os 

fatores sistêmicos, relacionam-se: macroeconômicos, político-

institucional, regulatórios, infra-estruturais, sociais e internacionais. 

 
2.4 A Formação Empreendedora e Gerencial 

 
A primeira questão que se deve esclarecer é a de que o empreendedor 

não é especificamente aquele que tem como profissão a administração de 

empresas. Qualquer pessoa, em qualquer profissão pode ser um empreendedor. Na 

realidade o que se percebe atualmente é que em qualquer campo do conhecimento 

a capacidade empreendedora é ou será obrigatória, sob pena de ficar fora do 

contexto exigido atualmente. 

 

A cultura do emprego, arraigada na maioria das pessoas, quanto mais 

cedo for extinta do Ser humano, melhor. A cada dia, menos são as oportunidades de 

emprego e maiores as oportunidades de trabalho. A empregabilidade é necessária, 
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entretanto, a trabalhabilidade é uma condição obrigatória para o aproveitamento das 

pessoas atualmente no mercado de trabalho, afinal, as empresas priorizam 

resultados e não atividades desenvolvidas. 

 

Hoje, é preciso mais do que se ter emprego, temos que ter a iniciativa, 

competência e capacidade de criarmos as nossas próprias condições de emprego. 

Em artigo inscrito na Revista Veja, Stephen Kanitz que os país, em vez de fazer uma 

conta poupança para que o filho venha a estudar fora do país, passe a utilizar esse 

como capital de giro para uma futura empresas, que será o próprio local de emprego 

daquele filho. 

 

De acordo com Cotton (1990), faz-se necessário esclarecer as diferentes 

definições e objetivos da Educação Empreendedora, pois algumas pessoas poderão 

ter a falsa impressão que ela baseia-se no desenvolvimento de aspectos 

inescrupulosos para a criação de negócios e riquezas. Entende-se por Educação 

Empreendedora como sendo um sistema que habilita grupos de pessoas a criarem e 

dirigirem seus próprios projetos como veículo de aprendizagem. O modelo é uma 

simulação de negócios. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
3.1 O Jogo Desafio SEBRAE 

 
O projeto que implementou o jogo de empresas DESAFIO SEBRAE é 

uma ação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE, órgão criado em 1972 como sociedade civil sem fins lucrativas e com o 

objetivo de promover o desenvolvimento sustentável dos segmentos de micro e 

pequenas empresas e contanto, para isso, com unidades instaladas em todos os 

Estados da nossa federação inclusive no Distrito Federal. 

 

A credibilidade e suatentabilidade do SEBRAE se devem, principalmente, 

pala sua atuação e relevância no segmento dos pequenos empreendimentos e pelos 

próprios resultados onde, segundo dados, no setor formal urbano (excluindo o setor 

governamental) totaliza 4,88 milhões de empreendimentos, o que representa 99,2% 

do total (cerca de 4,918 milhões de empresas).(IBGE, 2002). Em termos de 

capacidade geradora de empregos, os micro e pequenos empreendimentos 

absorvem 56,1% da força de trabalho segundo a mesma fonte acima. 

 

No setor informal as micro e pequenas empresas representam 9,5 

milhões de empreendimentos e cada uma emprega de 1 a 5 pessoas diretas. 

(Pesquisa ECINF – Economia Informal Urbana, de 1997, do IBGE). 

 

A cultura empreendedora, a partir de 2003 passou a ser tema obrigatório 

nas ações desenvolvidas pelo SEBRAE. Para tanto, a cooperação e participação de 

órgãos e instituição nos níveis da educação formal passou a ser indispensável para 

a implementação de ações voltadas para a formação empreendedora do país. 

 

Diante de tais políticas, o SEBRAE já vinha, desde o ano 2000, adotando 

estratégias que buscassem a criação de uma cultura que propiciasse aos jovens 

estudantes uma visão empreendedora capaz de aumentar o seu potencial 

competitivo como profissional de mercado, surgindo assim, o projeto DESAFIO 

SEBRAE. 
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O principal objetivo do projeto DESAFIO SEBRAE foi fomentar a cultura 

empreendedora no sistema formal universitário brasileiro, promovendo assim, a 

geração de futuros empreendimentos, de forma sustentável para os próprios 

egressos, independente do curso, sexo ou idade que os estudantes venham a 

cursar. 

 

Com pouco mais de 200 participantes no primeiro ano, em 2008 

participaram do jogo mais de 92.000 estudantes, em mais de 2.000 municípios 

brasileiros de 1.000 instituições de ensino superior. Nessas nove edições do jogo, 

são mais de 500.000 universitários treinados e com uma visão empreendedora 

trabalhada, pelo menos, é essa a intenção do jogo. 

 

Diante da abrangência e importância do projeto DESAFIO SEBRAE, 

outros 09 países passaram a implantar em suas instituições de ensino superior, são 

os casos da Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Equador, Peru e Colômbia. 

 

3.2 O Desafio SEBRAE como Simulação Empresarial 
 

Pela própria efetividade alcançada no jogo de empresas DESAFIO 

SEBRAE, este passou a ser, atualmente, para diversas instituições de ensino 

superior públicas e privadas, um laboratório para a aplicação e práticas 

empresariais, em todos os segmentos profissionais, além de contribuir para a 

formação de uma cultura voltada para o lado produtivo e empreendedor do aluno 

universitário, e é nesse ponto que, através deste trabalho, buscamos avaliar. 

 

A validade dos nossos questionamentos é defendida por muitos e estão 

explicitados em diversas publicações pelas quais nos referenciamos.  Para Martins-

Bolzan e Moço (1998), por exemplo, desde a década de 50, nos Estados Unidos da 

América, os jogos simulados passaram a ser usados como instrumentos de 

aprendizado, sendo utilizados para treinar executivos da área financeiras, o que 

passou, de imediato, pelos resultados satisfatórios, em outras áreas empresariais. 

 

Esses jogos simulados, segundo Gramigna (2000) são atividades 

previamente estruturadas e mediadas por um facilitador, com regras específicas e 
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onde seus participantes passam a implementar ações e tomar decisões do cotidiano 

das empresas em um ambiente semelhante à realidade empresarial. 

 

Esses métodos simulados, portanto, podem servir para quaisquer ações 

que se pretenda praticar onde, no nosso caso, podem perfeitamente serem 

aplicadas em políticas públicas, como forma de desenvolver a capacidade 

empreendedora da população, em qualquer faixa etária ou, até mesmo para o 

próprio gestor municipal. Neste sentido, Senge (1990) afirma que o processo de 

vivenciar situações onde se tomam decisões permite aos administradores identificar 

possíveis alternativas que podem ajudá-los a enfrentar situações futuras, tornando-

os mais suscetíveis a possíveis mudanças que venham a acontecer, sobretudo, em 

questões empresariais e organizacionais. 

 

Na visão de Valente (1991) os jogos e simulações permitem a criação de 

modelos dinâmicos e simplificados da realidade. Portanto, o desenvolvimento de 

formas menos arriscadas passa por tomadas de decisões eficazes que, a partir do 

aprendizado adquirido com a utilização de jogos e simulações, passam a ser mais 

facilmente atingidas. 

 
3.3 O Jogo Desafio SEBRAE como Instrumento Formador da Capacidade 
Empreendedora das Pessoas 

 

Desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE e a Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em 

Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – COPPE/UFRJ, o jogo 

DESAFIO SEBRAE foi criado para servir como instrumento de disseminação e 

formação da cultura empreendedora na comunidade do ensino formal, 

especificamente, aquela pertencente às instituições de ensino superior no Brasil, 

tendo, a partir de 2005, pelos resultados positivos alcançados, ampliado a sua 

atuação em outros sete países da América do Sul. 

 

Há muito tempo, a prática da utilização de jogos e simulações como forma 

de capacitar melhor gestores e profissionais empreendedores vem crescendo e 

sendo mais aceita, uma vez que além de serem exercitados o conhecimento formal, 
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o praticante passa a ter, também, experiências vivenciais em conceitos como 

sinergia, tomada de decisões, criatividade, projeções, elaboração e leituras de 

estratégias, além de trabalhar modelos de gestão. 

 

Para que o aprendizado não se prenda a um único tema, o jogo vivencia 

diferentes tipos de empresas atuando em segmentos produtivos variados. Desde 

quando foi criado, em 2000, o jogo já foi desenvolvido em 9 (nove) diferentes 

arranjos produtivos, conforme mostra o quadro abaixo: 

 
Ano Tema 
2000 Indústria de Artigos de Mármore 
2001 Indústria de Velas 
2002 Indústria de Perfume e Essências 
2003 Indústria de Artigos do Vestuário 
2004 Indústria de Bolas de Vôlei 
2005 Cultivo e Comercialização de Flores 
2006 Indústria de Móveis 
2007 Indústria de Cosméticos 
2008 Indústria de Calçados 

Quadro 3 - Arranjos produtivos aplicados no DESAFIO SEBRAE 
Fonte: SEBRAE, 2008. 

 

Segundo Gramigna (2000) para que o aprendizado dos jogos e 

simulações seja alcançado, estes devem passar por, pelo menos, cinco fases 

distintas onde, juntas, formam um ciclo de aprendizado fundamentado na vivência 

oportunizada durante o período trabalhado. São elas: 

 

• 1ª Fase: VIVÊNCIA - Caracterizada pelo jogo propriamente dito, onde 

os jogadores/alunos participam ativamente da competição e onde 

acontecem várias atividades relacionadas com a construção de 

cenários mercadológicos; reprodução de modelos empresariais; 

discussão e montagens de estratégias; elaboração e análise de 

planilhas envolvendo custos, receitas, balanços e outros indicadores 

empresariais; processos de negociação e de tomadas de decisão; e, 

trabalhos envolvendo toda a equipe a partir da criatividade individual e 

coletiva em busca de soluções para os desafios que são encontrados; 

 

• 2ª Fase: RELATO - Fase em que toda a equipe passa a compartilhar 

sentimentos, reações e emoções, tudo isso influenciado pelo 
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envolvimento que passam a ter na busca incansável de resolver os 

problemas, tomar as melhores decisões, ultrapassar desafios. Nesta 

fase, os participantes passam a ser afetados emocionalmente; 

 

• 3ª Fase: PROCESSSAMENTO – Momento de análise e reflexão sobre 

todos os passos que já foram dados durante as etapas já 

ultrapassadas. Nesta fase, os participantes tem a chance de analisar 

as decisões tomadas e as suas conseqüências diante dos resultados 

alcançados, podendo ser discutidos os desempenhos conseguidos e o 

nível de interação entre eles; 

 

• 4ª Fase: GENERALIZAÇÃO – Fase em que a equipe tem a condição 

de fazer comparações e analogias do ocorrido durante o jogo e a 

realidade empresarial. Neste momento, os participantes voltam à 

realidade; 

 

• 5ª Fase: APLICAÇÃO – última fase do jogo, esta propicia aos 

participantes a oportunidade de fazer as mudanças necessárias na sua 

conduta e conhecimento para que estas venham a servir como base 

para situações futuras que venham a ocorrer. 

 

Conforme nos mostra Gerber (2000), os jogos de empresas têm se 

mostrado muito eficazes como ferramenta de ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento gerencial. Como ferramenta, acreditamos ser uma ótima alternativa 

para adoção de políticas públicas voltadas para a educação empreendedora. Gerber 

(2000) afirma ainda que várias são as vantagens da aplicação desses jogos na 

comunidade estudantil, entre elas, cita: 

 

a) Treinamento do processo de tomada de decisão; 

 

b) Aplicação na prática de teorias gerenciais como marketing, produção, 

contabilidade, recursos financeiros e humanos, entre outras; 

 

c) Desenvolvimento de habilidades de trabalho em grupo; 
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d) Oportunidade de experimentar, sem correr riscos de causar danos 

reais; 

 

e) Treinamento da interpretação e cenários, relatórios e gráficos 

empresariais; 

 

f) Aumento da capacidade de resolução de problemas; 

 

g) Capacidade de acelerar o tempo, possibilitando em apenas algumas 

jogadas simular um período de meses ou mesmo de anos; 

 

h) Alto envolvimento dos alunos ocasionado pelo ambiente competitivo 

formado pelas equipes que administram as empresas do jogo, já que a 

empresa que obtiver melhor desempenho se consagra campeã; 

 

i) Feedback rápido e continuo proporcionado as participantes; 

 

j) Integração dos conhecimentos das diferentes áreas da administração 

industrial; 

 

k) Elevado grau de realismo; 

 

l) Menor formalismo em relação a outros métodos de ensino. Os 

participantes discutem, preparam materiais expositivos e fazem 

pesquisas tal como aconteceria em seus ambientes de trabalho; 

 

m) Oportunidade de participação ativa dos membros mais introvertidos das 

equipes, oferecendo um ambiente que estimula mais autoconfiança; 

 

n) Variação das condições da atividade de acordo com as necessidades 

do grupo ou equipe; e, 
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o) Por apresentarem características diferentes das encontradas em 

métodos de treinamento convencionais, os jogos costumem ser 

eventos memoráveis. 

 

Vale ressaltar que, com o avanço das ferramentas metodológicas, 

principalmente ocasionadas pelas novas tecnologias empregadas, os jogos e 

simulações passaram a ser, cada vez mais, um retrato das condições 

mercadológicas e ambientais vividas pelas organizações. 

 

Diante de tantos benefícios trazidos, consideramos jogos empresariais, 

assim como foi desenvolvido e posto em prática no DESAFIO SEBRAE, cada vez 

mais, se faz necessário que políticas públicas na área educacional passem a usar 

ferramentas semelhantes e, assim, poder levar às comunidades maiores condições 

de poder, através de negócios próprios ou mesmo através dos negócios em que já 

trabalham melhorar as condições de empregabilidade e trabalhabilidade, 

aumentando as condições de geração de trabalho e renda. 

 

3.4 A Plataforma e Interface Gráfica Utilizada na Versão 2008 do Jogo Desafio 
SEBRAE 

 

Para melhor visualização e entendimento das etapas por que passa o 

jogo, a seguir serão mostradas e definidas as telas relativas aos diversos ambientes 

da empresa apresentada e trabalhada durante o jogo DESAFIO SEBRAE versão 

2008 que se passa em uma organização cuja atividade principal é a industrialização 

de calçados femininos. 

 

Após a implantação do software do jogo no computador, o aluno já poderá 

dar inicio ao jogo passando a conhecer todo o ambiente (layout) da empresa onde 

irá trabalhar. Logo na primeira tela, os participantes terão uma vista aérea da 

localização da fábrica (Figura 1). 
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Figura 1 - Vista aérea da localização da Indústria do jogo Desafio SEBRAE 2008 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

 

A empresa/equipe competirá inicialmente em um mercado oligopolizado, 

constituído de até 8 (oito) empresas/equipes onde, as 2 (duas) melhores de cada 

série seguirão competindo, todas as outras entrarão em um grupo especial onde, 

através de um processo de repescagem, 2 (duas) delas poderão voltar em uma 

etapa posterior do jogo. 

 

No jogo Desafio SEBRAE, as equipes recebem tarefas previamente feitas 

e incorporadas no softwarwe através de downloads pela internet onde apresenta um 

conjunto de escolhas, onde as empresas/equipes de estudantes deverão, em prazo 

determinado, tomar decisões empresariais que dizem respeito desde a uma 

contratação de funcionários até decisões relativas a projeções de produção, 

dimensionamentos de mercados e demandas, aplicações financeiras e contratação 

de empréstimos bancários e outras decisões pertinentes ao dia-a-dia empresarial. 

 

Após as decisões tomadas e enviadas para o centro de processamento 

do jogo (sediado na COPPE/UFRJ) pela internet, são processados por um 

programa-mestre e os seus resultados dependem da aplicação de variáveis 

econômicas e contábeis estabelecidas pela equipe da UFRJ influenciadas por 

variáveis externas (alterações de demandas, políticas econômicas e de câmbio, 
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sazonalidades, externalidades, restrições de consumo e produção, e outras 

condicionantes). 

 

O ambiente que o participante encontrará, ao iniciar o jogo, o colocará na 

posição de dirigente da empresa e suas decisões implicarão em períodos de três 

meses de operações ou um trimestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2 - Interface da empresa 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

Figura 3 – Recepção com explicações iniciais do 
jogo 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

 

A figura 2 mostra a área de recepção da empresa onde, no seu canto 

superior esquerdo detalha o layout de todas as outras áreas a serem trabalhadas. 

Na figura 3 mostra um resumo do guia prático para o inicio do jogo com suas partes. 

 

Para melhor visualização da área de vendas/loja da fábrica, o interface do 

jogo mostra as áreas de showrooms, conforme as figuras 4 e 5 abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 - Área de Showroom 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

Figura 5 - Área de Showroom 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 
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No que diz respeito às regras a serem seguidas para medir o 

desempenho de cada equipe, este é medido a partir de critérios pré-estabelecidos e 

divididos em três grupos de decisões (financeiros, mercadológicos e operacionais. 

Os resultados obtidos em cada rodada são convertidos em pontos, estabelecendo a 

avaliação quantitativa. A maximização dos resultados deverão ser perseguidos em 

cada um dos granes itens de avaliação, observando os seus pesos e serão 

quantificados a partir dos critérios demonstrados na Quadro 4, abaixo. 

 

Desmpenho Medidas Pesos Métodos de Cálculo 
Market Share receita 2 Vendas em unidades monetárias. 

Mercado 
Market Share Quantidade 3 Vendas em unidades físicas 
Distribuição dos lucros 1 Montante dos lucros distribuídos. 
Lucro/Prejuízo líquido gerado 3/-3 Montante do lucro ou prejuízo Financeiro 
Lucratividade 1/-1 Lucro líquido / patrimônio líquido 
Gestão de vendas 1 Mercado potencial / vendas. 
Gestão da capacidade 1 Custo da MO / Unid. produzidas. 
Gestão de estoques 1 Custo total de estoques / vendas 

Gestão de custo de produção 1 Comparação dos custos unitários de 
produção. 

Operacional 

Gestão de Marketing 1 Propaganda e Promoção / Vendas 
Quadro 4 - Critérios de avaliação de desempenho do DESAFIO SEBRAE 2008 
Fonte: Adaptado do Manual do jogo DESAFIO SEBRAE 2008 

 

A plataforma do jogo mostra, também, decisões pertinentes a contratação 

de pessoal para a empresa (Figuras 6 e 7), que podem ser utilizadas no inicio do 

jogo ou mesmo após a necessidade de criação ou expansão da estrutura da 

empresa. Quando necessário, pode ser mostrado um lista provável de funcionários a 

serem selecionados e contratados. Para tanto, os candidatos aparecem com os seus 

respectivos perfis onde, a partir dos quais, a equipe participante irá decidir qual a 

melhor opção para a empresa. 
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Figura 6 - Contratação de Pessoal 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

Figura 7 - Histórico da contratação 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

 

Decisões sobre remunerações e treinamentos a serem adotados, bem 

como o próprio layout da área de recursos humanos são apresentados para servir 

como base de trabalho, conforme mostra as telas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 8 - Layout da área de RH  
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

Figura 9 - Decisões sobre remuneração e 
treinamento 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

 

Quando do planejamento de ações que envolvam decisões de marketing 

e estratégias de mercado, a plataforma oferece telas pertinentes ao assunto, 

conforme podemos verificar nas figuras abaixo. Todo esse conjunto de decisões 

mercadológicas envolve questões relativas a mercado, segmentos, deliberações 

sobre captações, manutenção e ampliação de mercado consumidor, além de 

estratégias de precificação e comunicação. 
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Figura 10 - Decisões de Marketing – Layout  
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

Figura 11 - Decisões de Marketing – MIX 
Promocional 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 - Decisões de Marketing – Compra de 
Patrocínios  
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

Figura 13 - Decisões de Marketing – Decisões 
de Preços 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 14 - Decisões de Marketing – Decisões 
de P&D  
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

Figura 15 - Decisões de Marketing – 
Distribuição 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

 

Nas decisões relativas à determinação de preços (Figura 13), a 

plataforma do jogo leva em consideração questões relativas a custos totais, tamanho 

do mercado de atuação, atuação dos concorrentes e percepção do consumidor. Vale 

salientar que o participante deve se precaver para ter um mercado simulado com 
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níveis de sensibilidade acentuados e com grandes oscilações. A escolha dos preços 

é uma decisão relevante e deverá ser levado em consideração que o mercado é 

formado, em sua maioria, por microempresas varejistas. 

 

Com relação às decisões de produção, a plataforma de interface do 

software do jogo DESAFIO SEBRAE 2008 busca fazer com que os participantes 

tomem decisões relativas a compra de insumos, produção, qualidade de insumos a 

serem adquiridos e outras decisões relevantes, todas elas relacionadas com as 

condições financeiras existentes podendo a empresa optar por pagamentos a prazo, 

concessões de créditos o que acarreta encargos financeiros. A combinação correta 

dos elementos desta tarefa implicará no aumento ou diminuição da produtividade e 

na própria saúde financeira da empresa. 

 

Abaixo, seguem as telas relativas às principais decisões relativas à 

produção e atividades correlatas e que geram conseqüências para a área. Entre as 

figuras mostras, se destacam as relativas à área de Estratégias de produção, 

Aquisição de insumos, Pedidos de Fabricação e investimentos da fábrica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 - Decisões de Produção –
Estratégias  
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

Figura 17 - Decisões de Produção – Insumos de 
Produção 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 
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Figura 18 - Decisões de Produção – Insumos 
de Acabamentos  
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

Figura 19 - Decisões de Produção – Decisões de 
Quantidades  
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

 

Com relação às análises financeiras do empreendimento, a plataforma do 

DESAFIO SEBRAE 2008 permite acessar a um conjunto de decisões financeiras e 

os principais relatórios e documentos c,ontábeis e financeiros como Balanço 

Patrimonial, Fluxo de Caixa e Demonstrativo de Resultados (lucros e perdas), 

conforme demonstrados pelas figuras abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 20 - Decisões de Finanças – Layout da Área de Finanças 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 
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Figura 21 - Decisões Financeiras – Balanço 
Patrimonial  
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

Figura 22 - Decisões Financeiras – Fluxo de 
Caixa 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

 

Através do Balanço Patrimonial (Figura 21), os participantes do jogo 

poderão acompanhar, a partir das decisões tomadas, a evolução patrimonial da 

empresa, pois estarão registrados todos os bens, direitos e obrigações, além do 

Patrimônio Liquido gerado no período. Anexo à tela, poderá ser visualizado gráficos 

de lucros/prejuízos e capital circulante liquido, denominado de capital de giro líquido, 

indicadores importantes para a tomada de decisão. 

 

O Fluxo de Caixa (Figura 22), outro importante instrumento de decisão, 

uma vez que cria condições para que os participantes avaliem a situação financeira 

da empresa a curto prazo. 
 

 

 

 

 

 
Figuras ___ e ___: Decisões Financeiras – Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

 

 
Figura 23 - Decisões Financeiras – 
Demonstrativos de Resultados   
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

Figura 24 - Decisões Financeiras – Distribuição 
de Lucros  
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 
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Para possibilitar uma tomada de decisão menos arriscada na gestão 

financeira da empresa, a plataforma de interface do jogo DESAFIO SEBRAE 2008 

ainda oferece outros relatórios, entre os quais os demonstrativos de resultados e 

possibilita, ainda, a distribuição de lucros entre os acionistas. 

 

Através dos Demonstrativos de Resultados (Figura 23) o participante 

pode acompanhar o montante de lucro ou prejuízo gerado a partir das operações 

realizadas pela empresa no período. Além disso, em caso de lucros, os dirigentes 

podem decidir por fazer a distribuição de dividendos aos acionistas, decisão esta 

aconselhada apenas nos casos em que o grau de endividamento de curto prazo não 

ultrapasse metade do patrimônio líquido que deverá, por sua vez, ser positivo. Vale 

ressaltar que caso essa situação aconteça o software do jogo impede a distribuição 

dos lucros fazendo com que os participantes utilizem o artifício de demandar 

recursos financeiros junto a instituições de crédito, o que é permitido no jogo e esses 

empréstimos são realizados pala área restrita da equipe no site oficial do jogo na 

internet. 

 

Todos esses relatórios são disponibilizados em períodos trimestrais 

acumulados e de acordo com as decisões anteriores da equipe/empresa. Esses 

dados propiciam a realização de uma avaliação histórica dos resultados contábeis e 

financeiros da empresa. 

 

As equipes/participantes poderão ainda ter ou comprar informações com 

o objetivo de verificar melhor o ambiente empresarial e mercadológico e, assim, 

elaborar estratégias e decisões mais conscientes e de acordo com bases reais de 

mercado.  

 

Na área I da plataforma de interface do jogo estão disponibilizadas, 

principalmente, a compra de informações e pesquisas relativas ao Mix Promocional, 

previsão de vendas, participação de mercado (Market Share) e pesquisas de preços 

relativas às empresas concorrentes. Assim a equipe poderá avaliar a sua 

participação naquele momento e elaborar estratégias e decisões que venham 

melhorar ou mesmo continuar a performance da empresa. 
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Figura 25 - Tela Principal da Área I 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

Figura 26 - Tela da Compra de Informações  
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27 - Pesquisas Mix Promocional  
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

Figura 28 - Previsão de Vendas  
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 29 - Pesquisas Market Share 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

Figura 30 - Pesquisas de Preços 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

 

Os participantes terão à disposição, na Área II da plataforma, informações 

importantes como: memorandos, noticiários na televisão, informações de jornais, 
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relatórios de escritórios de consultorias e pesquisas de mercado para formulação 

das estratégias empresariais. 

 

Muitas das informações contidas na área II poderão ser controladas pelos 

administradores do jogo, permitindo, assim, uma maior e melhor inserção de 

ferramentas e informações que venham a enriquecer o processo de ensino-

aprendizado, objetivo principal do jogo. 

 

Vale ressaltar que, quando do acesso aos noticiários apresentados no 

jogo, os participantes os terão com formato jornalístico onde relatam, principalmente, 

informações micro e/ou macroeconômicas e de mercado que poderão se concretizar 

durante o jogo, impactando de maneira negativa ou positiva no desempenho das 

atividades da indústria ou das empresas fazem parte do cenário. Essas informações 

poderão ser visualizadas de forma bastante interativa, conforme mostra as figuras 

abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 31 - Layout da Área II  
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

Figura 32 - Relatórios de Consultores Internos 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 
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Figura 33 - Noticiário de Televisão 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

 

Durante os exercícios de simulação praticados no jogo é criada uma 

entidade fictícia que pode fornecer, mediante a compra com preços previamente 

estabelecidos, vários tipos de pesquisas sobre o ramo industrial que está sendo 

trabalhado e, ainda, sobre as outras empresas (equipes de estudantes) que estão 

participando do jogo. Essa ferramenta serve para que os participantes possam ter 

mais informações sobre o cenário de mercado e, assim, tomar melhores decisões e 

realizarem estratégias mais eficientes no seu planejamento de atuação.  

 

Entre os principais serviços vendidos pela entidade fictícia estão: gastos 

com promoção, previsão de vendas, previsão de indicadores inflacionários, back 

orders (pedidos não atendidos), gastos com pesquisas e desenvolvimento, gastos 

com manutenção, gastos com investimentos de automação da planta industrial, 

preços praticados no mercado, market share por quantidades e por receita, 

indicadores de qualidade, indicadores de eficácia e lucros e prejuízos no trimestre. 

 

Após todas as decisões realizadas, chega o momento de enviar as 

decisões tomadas para o centro processador e controle do jogo (UFRJ/COPPE – 

Rio de Janeiro) para que esse possa fazer a análise das decisões de todas as 

equipes e realizar a avaliação de cada rodada de decisões. 

 



 55

Para que tudo seja enviado em perfeita ordem, o programa oferece uma 

ferramenta que, a partir das decisões, faz a simulação dos resultados a serem 

obtidos e o check list de todas as tarefas. Isso possibilita aos jogadores avaliar as 

possibilidades de resultados no final de cada decisão e período e, se for o caso, 

mudar estratégias e decisões antes de “fechar” o envio. (figuras abaixo) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34 - Relatório de Marketing 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

Figura 35 - Relatório de Finanças 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 36 - Relatório de Operações e Estratégia 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

Figura 37 - Relatório de RH 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 

 

Finalmente, após todos os relatórios terem sido aprovados, o passo final é 

enviar as tarefas, por internet, para o cento processador de informações. Isso ocorre 

através da tela final da plataforma do jogo, conforme visualização abaixo: 
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Figura 38 - Tela de Envio das Tarefas 
Fonte: Software Desafio SEBRAE 2008 
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4. ABORDAGEM METODOLOGICA 
 
 
4.1 Caracterização do Estudo 
 

O trabalho de dissertação que ora propomos pode ser classificado como 

descritivo e procurará avaliar a ação relativa a jogos de empresas e simulações, o 

caso do DESAFIO SEBRAE, e as variáveis que contribuem para a formação da 

capacidade empreendedora dos estudantes universitários piauienses. 

 

A pesquisa descritiva deverá ser realizada a partir do levantamento de 

dados primários e secundários, com a utilização de questionário com perguntas 

abertas e fechadas de forma estruturadas. 

 
4.2 Universo e Amostra Pesquisada 

  

O estudo será realizado tendo como base de dados os alunos piauienses 

que participaram do Jogo de Empresas DESAFIO SEBRAE, na versão 2008, 

adotando-se uma seleção daqueles pertencentes às equipes participantes na etapa 

estadual do referido jogo, utilizando-se, portanto, uma seleção do tipo não-

probabilistica intencional ou conveniência, onde conforme Lakatos e Marconi (1990) 

os elementos da amostra são selecionados de acordo com a conveniência do 

pesquisador e as características estabelecidas. 

 

Sendo assim, a amostra do trabalho será composta de 2 (dois) grupos de 

alunos. No primeiro grupo estarão àqueles alunos participantes do jogo que não 

conseguiram, pelas suas performances, passar da primeira rodada de 

tarefas/decisões e, no segundo grupo, estarão àqueles alunos que ficaram até a 

última rodada de tarefas/decisões.  

 

A partir do pensamento de Stevenson (1997) o melhor tamanho de 

amostra será aquela realizada em função do tamanho da população, do nível de 

confiança desejado e da margem de erro aceitável. 
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Sendo assim, para esse trabalho, a amostra será calculada em função 

quantidades de alunos participantes na primeira e na última etapa do jogo, do nível 

de confiança desejado e da margem de erro aceitável. 

  

Fórmula do cálculo amostral: 

 

pqzeN
pqNzn 22

2

)1( +−
=  

 

onde: 

 
n = tamanho da amostra, 

N = tamanho da população (510 alunos); 

z = 1,96 (para o intervalo adotado de 95%), 

e = 0,10 (erro adotado), 

p = 0,5 (proporção populacional que garante o maior intervalo possível), 

q = 1 – p = 0,5. 

 

Cálculo da amostra: 

 

80
0,5 0,5 1,96²0,10² 1) - (510

510 0,50,51,96²
=⇒

⋅⋅+⋅
⋅⋅⋅

= nn  

 

Portanto, para o tamanho da população em 510 alunos, onde 260 não 

conseguiram atingir a segunda etapa do jogo e 250 chegaram à última etapa, a 

amostra pesquisada foi de 80 alunos. Ressalte-se que, para a aplicação dos 

questionários, utilizou-se uma amostra de 40 alunos que participaram do jogo, mas 

não conseguiram chegar a segunda fase e 40 alunos que chegaram à última etapa 

do DESAFIO SEBRAE. 

 
4.3 Técnicas de Coleta de Dados 

 
Como já foi especificado anteriormente, para a elaboração da pesquisa, 

foram utilizadas fontes primárias e secundárias, bem como aplicação de 
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questionários organizados e padronizados com questões abertas e fechadas em 

consonância com o tema defendido. 

 

Os dados primários foram levantados com a utilização de questionário, 

elaborado na metodologia de Prado e Marchetti (1996), estruturado e constituído de 

perguntas fechadas ou dicotômicas, abertas e pessoais, que, na opinião de Lakatos 

e Marconi (1991, p. 205), “permite obter-se respostas mais objetivas dos 

consumidores integrantes da amostra”. A inclusão de perguntas abertas atende à 

especificidade dos conceitos intersubjetivos e motivacionais, importantes em nossa 

análise. 

 

Para melhor realização da pesquisa, antes da aplicação dos 

questionários, foi escolhida uma amostra de 10 alunos e aplicada uma pesquisa-

teste a fim de avaliar a precisão e a validade do modelo de questionário utilizado, 

que, após detectadas as falhas, foram revisados e devidamente adequados para, 

somente então, serem aplicados em nova amostra de outros 10 entrevistados. Após 

essa segunda aplicação, a pesquisa definitiva foi realizada junto aos estudantes 

selecionados. 

 

4.4 Técnica de Análise de Dados 
 
Para a análise dos dados utilizou-se o software E-Views 5.0, que 

apresentou os resultados, em tabelas, gráficos e avaliações estatísticas, com os 

cruzamentos essenciais para o atendimento e desenvolvimento dos objetivos 

propostos pelo estudo. 

 

Com base nas perguntas do questionário aplicado, dezenove variáveis 

binárias foram formuladas para a utilização na pesquisa empírica; a descrição 

destas variáveis pode ser vista no quadro 5. 
 

4.5 Modelo Econométrico 
 

O questionário aplicado segrega a amostra em dois tipos possíveis de 

participantes: Os participantes que obtiveram sucesso e progrediram para a segunda 
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etapa do DESAFIO SEBRAE e os que obtiveram insucesso em progredir para a 

segunda fase do DS. Definidos sucesso e insucesso, pode-se definir 

)F(x,1]Prob[Y β==  como a probabilidade de se observar um caso de sucesso e 

)F(x,1]0Prob[Y β−==  como a probabilidade de se observar um caso de insucesso. 

 

Os modelos probit e logit são uma extensão do modelo de probabilidade 

linear que incorporam em sua estrutura distribuições de probabilidade (Gujarati, 

2000). Como ),( βxF  pode ser vista como uma distribuição de probabilidades fica 

evidente que seria possível analisar a relação entre as probabilidades de sucesso e 

insucesso na segunda fase do jogo Desafio Sebrae a partir deste tipo de modelo. 

 

Como é sabido, a razão entre as probabilidades de sucesso e insucesso é 

não-linear nos parâmetros, ferindo um dos pressupostos clássicos do modelo de 

regressão linear. Entretanto, pode-se demonstrar que o log desta razão9 é linear nos 

parâmetros. Devido a necessidade da utilização de logs e anti-logs na estimação 

deste tipo de modelo e, devido a não-linearidade nos parâmetros, a estimação não 

deve ser feita por Mínimos Quadrados Ordinários, mas sim no método de máxima 

verossimilhança, onde cada observação é tratada como um único resultado de uma 

distribuição de Beunoulli. 

 

Nestes modelos, é necessário definir também as probabilidades 

condicionadas da variável dependente, Y, como função das dezoito variáveis 

explicativas apresentadas no quadro 5; isto é feito da maneira que se segue. No 

modelo probit, a probabilidade de se observar um caso de sucesso (Y=1), 

condicionada a um vetor de variáveis explicativas possui uma distribuição normal 

padrão; ou seja, 

 

∫
∞−

Φ===
β

βφ
'

)'()()|1(Prob
x

xdttxY                                          (1) 

 

Já no caso do logit, a distribuição utilizada é a distribuição logística, 

                                                           
9 Conhecido por logit e probit, de acordo com a função de distribuição acumulada empregada. 
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A distribuição logística, embora seja um pouco mais densa nas caudas, é 

bastante similar à distribuição normal. Deste modo, para valores intermediários de 

β'x , as duas distribuições tendem a fornecer probabilidades similares. A distribuição 

logística tende a dar probabilidades maiores para Y=0 quando β'x  é extremamente 

pequeno (e probabilidades menores para Y=0 quando β'x  é muito grande) em 

relação à distribuição normal. Em muitas aplicações, não parece fazer muita 

diferença a utilização de um modelo ou outro. 

 

Supondo que as observações são independentes, como requer o modelo, 

então, 

 

)'(]|'[Pr)|1(Prob ββε xFxxobxY =<==                                  (3) 

 

Daí, 
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Ou ainda, 
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Aplicando o logaritmo em (5) tem-se, 
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Deste modo, a condição de primeira-ordem para a maximização requer, 
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Portanto, para o logit tem-se, 
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E para o probit, 
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Para se obter os efeitos marginais de cada variável nos modelos probit, 

deve-se proceder da seguinte maneira: 
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Já nos modelos logit, estes efeitos são obtidos através de: 
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Notando que se pode reescrever (11) da seguinte maneira, 
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onde o produto β'x  representa o vetor de coeficientes multiplicado por um vetor que 

contenha valores para as variáveis independentes. 

 

Vê-se que os efeitos marginais são condicionados ao vetor de variáveis 

explicativas e, usualmente, utiliza-se a média das variáveis independentes para se 
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formular β'x  exposto na equação 11’. Uma alternativa a média é a utilização do 

critério da chance proporcional. Este último critério é baseado no cálculo de 
22 )1( λλη −+= , onde η  é a chance proporcional, λ  é a proporção de ocorrências 

de 1=x  e )1( λ−  é a proporção de ocorrências de 0=x .  
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5. EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS 
 

 

Neste trabalho foram realizados cálculos levando-se em conta ambas as 

distribuições (tanto a logística quanto a normal). Como era de se esperar, os 

resultados do modelo probit são muito semelhantes ao do modelo logit. Aqui, 

discutiremos apenas os resultados do modelo logit embora grande parte dos 

cálculos do modelo probit também seja apresentada.  

 

O cálculo do efeito marginal foi realizado para o modelo com distribuição 

logística tanto para o critério da média das variáveis quanto para o critério da chance 

proporcional; a magnitude dos efeitos marginais levando-se em conta estes dois 

critérios é visível, embora ambos sugiram alterações no log das probabilidades com 

uma interpretação similar. Aqui se optou também por discutir apenas os resultados 

que consideram o critério da chance proporcional, embora os resultados que 

consideram o critério da média também sejam apresentados (ver tabela 6).    

 

O algoritmo de maximização utilizado precisou de 8 interações para 

convergir, e o valor da função log-verossimilhança no ponto máximo é apresentado 

no Tabela 4, bem como o valor da estatística de razão de verossimilhança para 

testar a restrição de que todos os regressores (dezoito) fossem iguais a zero. 

 

O ponto crítico para, uma qui-quadrado com 18 graus de liberdade, dado 

um nível de significância de 5%, é de 28,87. O valor de da estatística da razão de 

máxima verossimilhança (79.3587) aponta para a rejeição da hipótese nula. O p-

valor representa a probabilidade de ocorrência de um erro do tipo I. O p-valor da 

estatística da razão de verossimilhança é inferior a 0,05 (Tabela 4), o que indica que 

a hipótese nula deve ser rejeitada ao nível de significância de 5%. 

 

Os resultados do modelo apresentam ainda duas medidas de 

ajustamento. Uma é o 2R  de McFadden, apresentado na Tabela 4, o qual sugere 

que os dados possuem um grau de ajuste ao modelo de aproximadamente 72%. A 

outra medida é o percentual de valores corretamente preditos (Tabela 5), o qual 

fornece o percentual corretamente predito de 1´s, quando a probabilidade é maior do 
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que certo valor crítico; e de zeros, quando a probabilidade é menor do que um certo 

valor crítico10. 

 

A proporção de valores corretamente preditos para Y=1 é de 90% e a 

proporção de valores corretamente preditos para Y=0 é de 92,5%, como pode ser 

visto na Tabela 5. Tais resultados levam a um valor ponderado de predições 

corretas de 91,25%. No entanto, é razoável ter-se em mente que medidas de 

ajustamento em modelos de escolha binária não são importantes nem do ponto de 

vista estatístico nem do ponto de vista econômico para avaliar a significância das 

variáveis explicativas (WOOLDRIDGE, 2002). O teste da razão de máxima 

verossimilhança e os testes individuais de significância é suficiente para avaliar o 

modelo neste sentido. 

 

A razão entre o coeficiente estimado e o erro padrão11 (Tabela 3) 

representa uma estatística distribuída assintoticamente como uma norma padrão 

(Estatística z). Esses valores são utilizados para a realização do teste de hipótese 

sobre a significância estatística de cada um dos parâmetros estimados. Como se 

pode observar nas estatísticas de teste, as variáveis X2, X4, X8, X9, X10, X11 e X13 

não se mostraram estatisticamente significativas, ao nível de significância de 5% 

(valor crítico de 1,96).  

 

O p-valor das demais variáveis é inferior a 0,05, o que sugere que a 

hipótese nula de que o coeficiente seja igual a zero deve ser rejeitada. Assim, com 

exceção das sete variáveis citadas anteriormente, todas as demais são 

estatisticamente significantes.12  

 

5.1 Interpretação dos Resultados 
 

A variável sexo (X1) possui coeficiente positivo indicando que a variação 

na razão de probabilidades em favor do sucesso (o logit) varia no mesmo sentido de 

                                                           
10 O valor crítico estabelecido aqui foi de 0,5. 
11 Os erros padrão foram estimados utilizando o método de Huber/White no intuito de evitar possíveis 
problemas de variância heterocedástica dos resíduos. 
12 Vale relembrar, que os coeficientes das variáveis explicativas no modelo logit não expressam os 
efeitos marginais sobre a probabilidade da variável dependente assumir o valor 1. 
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um incremento desta variável; ou seja, se o indivíduo for do sexo masculino o log da 

razão de probabilidades em favor do sucesso tende a aumentar. O efeito marginal 

calculado para esta variável é de aproximadamente 0,2%13. Isto sugere que, para 

cada indivíduo do sexo feminino que seja substituído por um do sexo masculino 

dentro da amostra, o log da razão de probabilidades em favor do sucesso tende a 

aumentar em 0,2%; Ou seja, o sexo masculino parece ter contribuído positivamente 

para a probabilidade de se conseguir passar para a segunda fase do DESAFIO 

SEBRAE. 

 

A variável idade (X2) apresenta um coeficiente estimado negativo de 

2.7395, entretanto, não é estatisticamente significante (estatística Z de -1.3420). 

Deste modo, não se deve rejeitar a Hipótese nula de que a mesma seja igual a zero 

e a análise do efeito marginal desta variável não cabe aqui; ou seja, idade parece 

não ser um fator determinante para a probabilidade de se conseguir passar para a 

segunda fase do DESAFIO SEBRAE.      

 

A variável X3 (uma variável binária que indica 1, se o indivíduo reside com 

os pais e 0, caso contrário) teve um coeficiente estimado de 3,498761; o valor deste 

coeficiente também resulta num efeito marginal de 0,1%, ou seja, a residência com 

os pais também parece ter contribuído positivamente para a probabilidade de se 

conseguir passar para a segunda fase do DESAFIO SEBRAE. 

 

Em relação a onde o aluno estudou o ensino fundamental, variável X5, 

quando privado, parece influenciar o log da razão de probabilidades em favor do 

sucesso de maneira extremamente positiva (coeficiente de 6.6405 e efeito marginal 

de aproximadamente 0,3%), pois esta é a variável estatisticamente significante que 

demonstrou o maior efeito na margem dentro do modelo.  No tocante ao ensino 

médio (X6), entretanto, os resultados não foram os esperados; o coeficiente negativo 

e estatisticamente significante de 3.7513 acompanhado de um efeito marginal de -

0,2% revela que o ensino médio privado influencia o log da razão de probabilidades 

em favor do insucesso. Este resultado pode ser decorrente de algum tipo de 

                                                           
 

13 Aproximadamente 30% para o critério da média.  
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problema amostral e sugere que o ensino médio privado parece não colaborar de 

maneira positiva para que o indivíduo progrida para a segunda fase do DS. 

 

No tocante à profissão dos pais, o fato do pai trabalhar no setor privado 

contribui para uma variação positiva no logit em favor do sucesso, conforme se vê 

no coeficiente estimado de X7, na sua estatística Z e em seu efeito marginal. A 

profissão da mãe, entretanto, parece não ter influencia alguma sobre o logit, pois a 

mesma é estatisticamente insignificante. 

 

A participação no DS em “edições” anteriores (X12), a crença de que o 

Desafio SEBRAE auxilia de maneira positiva na definição dos objetivos profissionais 

(X17) assim como na formação futura do indivíduo (X18) também parecem colaborar 

de maneira positiva no logit em favor do sucesso, pois todas essas variáveis são 

estatisticamente significantes ao nível de 5% e possuem efeitos marginais positivos 

(0,2%, 0,2% e 0,3%, respectivamente).  

 

A intenção de ter o próprio negócio (X13) possui coeficiente positivo e 

estatisticamente significante, entretanto, o efeito marginal desta variável (0,00002) é 

praticamente desprezível.  O exercício de uma atividade profissional (X14) parece 

contribuir de maneira negativa no logit em favor do sucesso (-0,2%), entretanto, se 

esta atividade profissional estiver relacionada à área de estudo (X15), a contribuição 

torna-se positiva (0,2%). 

 

Por fim, a variável X16, que simboliza a crença de que o conhecimento 

técnico é fator determinante para que os indivíduos sejam bem sucedidos 

profissionalmente, possui coeficiente negativo e estatisticamente significante com 

um efeito marginal associado de 0,1%. 

 

Como foi ressaltado anteriormente, as demais variáveis (X2, X4, X8, X9, 

X10, X11 e X13) não se mostraram estatisticamente significantes e, devido a isto, 

parecem não ter influência sobre o logit.   
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6. CONCLUSÕES 
 

 

O trabalho busca avaliar de que forma algumas variáveis contribuem para 

a formação da capacidade empreendedora dos estudantes universitários piauienses. 

As evidências empíricas aqui relatadas são baseadas num modelo logit que busca 

analisar quais os fatores determinantes capazes de contribuir para o 

desenvolvimento do empreendedorismo destes jovens. 

 

Admite-se na pesquisa que o empreendedorismo está intimamente ligado 

à probabilidade de se concluir com êxito a segunda fase do Desafio SEBRAE. 

Nossos resultados sugerem que indivíduos (i) do sexo masculino, (ii) que residem 

com os pais, que (iii) possuem um patriarca que exerce atividades no setor privado, 

que (iv) cursaram o ensino fundamental em colégios privados, que (v) tem intenção 

de abrir um negócio e que, (vi) quando exercem alguma profissão, atuam na área de 

seus estudos, contribuem positivamente para a probabilidade de se conseguir 

passar para a segunda fase do DESAFIO SEBRAE. 

 

Dois resultados não ficaram em conformidade com os resultados 

esperados. Nossa análise sugere que (i) o ensino médio privado e a crença de que 

(ii) o conhecimento técnico é fator determinante para que os indivíduos sejam bem 

sucedidos profissionalmente, parecem não colaborar de maneira positiva para a 

probabilidade de progressão para a segunda fase do Desafio Sebrae. Acreditamos 

que o primeiro resultado pode ser decorrente de algum tipo de problema amostral 

ocasionado devido à má interpretação do questionário (o entrevistado pode ter 

confundido ensino médio com ensino superior, por exemplo).  

 

Em relação à sugestão de que o conhecimento técnico influencia 

positivamente a razão de probabilidades em favor do insucesso, não identificamos 

tal sugestão de forma puramente negativa; Na realidade, vê-se que este quesito 

funciona como um “termômetro” para se averiguar a ênfase que os alunos 

universitários estão dando ao que eles aprendem na universidade. O resultado 

negativo corrobora com o fato de que ainda está faltando mecanismos no ensino 
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superior para uma disseminação eficaz e eficiente da cultura empreendedora junto 

ao corpo discente. 

 

Deste modo, podemos concluir que o jogo virtual Desafio SEBRAE parece 

vir cumprindo seu papel, seja completando a lacuna não preenchida pelo sistema de 

ensino superior padrão, seja motivando a cultura empreendedora dos alunos através 

da incursão prática que as simulações de mercado oferecem a estes.  

 

Diante de tais conclusões, podemos observar que a política de aplicação 

de jogos e/ou simulações nas escolas e instituições formadoras de futuros 

profissionais de mercado, sejam elas públicas ou privadas, ajudam muito na sua 

formação empreendedora. Assim, pode-se fomentar uma geração futura de 

profissionais empreendedores que contribuirão para a geração de trabalho e renda 

e, consequentemente, possibilidade para que os gestores públicos possam aplicar 

maiores esforços em ações de infraestruturas. 
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APÊNDICES 
 
 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 

Nome do entrevistado: ________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

 

1. Sexo: (      ) Masculino  (      ) Feminino 

 

2. Idade: ________ anos 

  

3. Como você vive: 

(      ) Sozinho  

(      ) Com outros familiares 

(      ) Com os pais 

(      ) Com amigos/conhecidos 

    

4. Faixa de Renda Familiar: 

(    ) Até 1 salário    

(    ) de 5 a 10 salários      

(    ) de 1 a 5 salários  

(    ) Acima de 10 salários 

 

5. Onde estudou antes do ensino superior: 
 

5.1. Ensino Fundamental: (     ) Escola Pública  (    ) Escola Privada 

5.2. Ensino Médio:      (     ) Escola Pública  (    ) Escola Privada 

 

6. Profissão dos pais: 
 

6.1. Pai:   

(      ) Empresário  

(      ) Funcionário Público  

(      ) Funcionário de empresa Pública 

(      ) Profissional Liberal – Qual? ____________ 

6.2. Mãe:  

(      ) Empresário  

(      ) Funcionário Público  

(      ) Funcionário de empresa Pública 

(      ) Profissional Liberal – Qual? ____________ 
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7. Curso que está regularmente matriculado: 

 Resposta: __________________________________ Período: ____________ 

 

8. Área da Instituição em que estuda: (     ) Pública  (      ) Privada 

 

9. Ano de previsão de formatura: 

 (      ) 2008     (      ) 2009      (      ) 2010      (      ) 2011     (      ) 2012  (      ) 2013 

 

10. Já participou do DESAFIO SEBRAE antes? 

 (      ) Não   (      ) Sim. Quantas vezes: _____________ 

 

11. Com relação à sua intenção em ter seu próprio negócio: 

 (      ) Nunca pensei em ter um negócio. 

 (      ) Já pensei em ter um negócio, mas preciso ter experiência antes. 

 (      ) Penso em ter meu próprio negócio algum tempo depois que me formar 

 (      ) Penso em ter meu próprio negócio tão logo me formar 

 (      ) Penso em ter meu próprio negócio antes de me formar 

 (      ) Já tenho negócio próprio 

 

12. Quanto a exercer alguma atividade profissional: 

 (      ) Não, nunca exerci uma atividade profissional. 

 (     ) Já exerci uma atividade profissional, mas não estou exercendo no momento. 

 (      ) Sim. Qual? (      ) Voluntariado    

(      ) Estágio remunerado 

    (      ) Estágio não remunerado   

(      ) Programa de Trainee 

    (      ) Serviço Público Temporário  

(      ) Serviço Privado Temporário 

    (      ) Emprego Público   

(      ) Emprego Privado 

    (      ) Empresa própria informal  

(      ) Empresa própria formal 
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13. Caso você esteja exercendo alguma atividade, esta é na sua área de estudo? 

 (      ) Sim    (      ) Não 

 

14. Nas questões 13.1 e 13.2 abaixo, classifique, numerando de 1 a 5, por grau de 

importância, segundo sua percepção: 

 

14.1. Fatores mais importantes para uma pessoa bem-sucedida como 

empresário(a): 

(   ) Dinheiro. Para ser um empresário bem-sucedido, é preciso capital. 

(   ) Sorte. Num país como o Brasil, só com muita sorte é possível ter sucesso. 

(   ) Conhecimento Técnico. Sem uma boa formação, não há como ter sucesso. 

(  ) Tino empresarial. Os empresários bem sucedido têm “queda” para os 

negócios. 

(   ) Uma boa equipe. Sem pessoas qualificadas, o empresário não prospera. 

(   ) Uma boa idéia. Hoje, é preciso se diferenciar dos outros para ter sucesso. 

14.2. Fatores que mais atrapalham os empresários: 

(   ) O governo. No Brasil, é difícil ser empresários por causa da burocracia. 

(   ) A economia. Com a inflação e desemprego, é difícil prosperar. 

( ) O despreparo técnico. Os empresários têm pouco conhecimento das suas 

atividades. 

(   ) A concorrência. Sobreviver no mercado está cada vez mais difícil. 

( ) A falta de “queda” para os negócios. Muitas pessoas não tem perfil para 

empreender e estão se “aventurando” no mundo dos negócios. 

 

15. Em sua opinião, participar do DESAFIO SEBRAE foi, até esse momento, uma 

decisão que auxiliou na definição de seus objetivos profissionais? 

(      ) Não     (      ) Sim.  

Como?          (      ) Certifiquei-me do que tinha escolhido antes. 

(      ) Decidi me especializar em outra área. 

(      ) Decidi mudar de curso. 

(      ) Decidi montar um negócio próprio. 

(      ) Decidi não montar um negócio próprio. 

(      ) Outra resposta. Qual? ________________ 
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16. Já tinha participado de algum outro jogo de empresas ou simulação parecida é 

que tinha a ver com gestão de negócios?  (      ) Não  (      ) Sim 

 

17. Você considera importante um jogo como o DESAFIO SEBRAE para contribuir 

na sua formação futura?  (      )Não  (      ) Sim 

 

18. Em sua opinião, que importância de cada um dos itens abaixo para a obtenção 

de um desempenho superior no jogo/gestão de um negócio: 

Observações    Pouco                                       Muito

• Experiência adquirida por meio da 
participação em outras edições do jogo 
ou outros jogos. 

( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )   ( 5 )   ( 6 ) 

• Integração e participação efetiva de todos 
os componentes da equipe. ( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )   ( 5 )   ( 6 ) 

• Estudo detalhado do material de leitura e 
do software do jogo. ( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )   ( 5 )   ( 6 ) 

• Utilização de ferramentas auxiliares 
(planilhas, sistemas de apoio, tabelas, 
etc.) para tomada de decisão. 

( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )   ( 5 )   ( 6 ) 

• Pelas alternativas evidenciadas, sorte e 
uma boa dose de intuição foram muito 
importantes.  

( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )   ( 5 )   ( 6 ) 

• Dedicação de tempo para a formulação 
de estratégias e planejamento prévio das 
decisões de cada rodada. 

( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )   ( 5 )   ( 6 ) 

• Treinamento e capacitação para adaptar-
se às novas situações enfrentadas. ( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )   ( 5 )   ( 6 ) 

 

19. Classifique as intensidades das contribuições fornecidas pelo projeto DESAFIO 

SEBRAE: 

Observações    Pouco                                       Muito

• Desenvolvimento e habilidades em 
trabalhos realizados em equipe. ( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )   ( 5 )   ( 6 ) 

• Aplicação na prática de teorias gerenciais 
como economia, produção, custos, 
Preços, marketing, etc. 

( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )   ( 5 )   ( 6 ) 

• Oportunidade de experimentar o processo 
de criar e gerenciar uma empresa de 
forma simulada. 

( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )   ( 5 )   ( 6 ) 

• Capacidade de interpretação de 
informações, relatórios e gráficos 
gerenciais. 

( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )   ( 5 )   ( 6 ) 
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• Aumento da capacidade para trabalhar 
resoluções de problemas.  ( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )   ( 5 )   ( 6 ) 

• Integração dos conhecimentos das 
diferentes áreas gerenciais. ( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )   ( 5 )   ( 6 ) 

• Preparo para a tomada de decisões em 
ambientes de instabilidade e com certo 
grau de risco. 

( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )   ( 5 )   ( 6 ) 

• Capacidade e treinamento para adaptar-
se a novas e situações adversas. ( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )   ( 5 )   ( 6 ) 

 

20. Na sua opinião, o tipo de aula que propicia a você uma aprendizagem com maior 

participação e aproveitamento é: 

CONCORDO     Pouco                                     Muito 

• Aulas expositivas ( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )   ( 5 )   ( 6 ) 
• Jogos e Simulações ( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )   ( 5 )   ( 6 ) 
• Seminários ( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )   ( 5 )   ( 6 ) 
• Estudos de casos ( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )   ( 5 )   ( 6 ) 

 

21. De forma geral, qual a sua opinião geral sobre o jogo DESAFIO SEBRAE? 

(      ) Fraco    (      ) Regular    (      ) Bom    (      ) Muito bom    (      ) Excelente 

 

Nota:  

Parte do presente questionário foi extraído, com adaptações e/ou alterações, da 

pesquisa realizada pelo projeto DESAFIO SEBRAE aos alunos inscritos e em 

trabalho de Dissertação de sobre jogos simulados. 
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APÊNDICE B – QUADRO 5 
 
Cod. Variável 1 0 

Y Participante Se Sucesso Se Fracasso 
X1 Sexo Se Masculino Se Feminino 

X2 Idade Se menor ou igual a 25 
anos Se tem mais de 25 anos 

X3 Como vive Se vive com os pais Caso contrário 

X4 Faixa de renda familiar Se menor ou igual a 5 
S.M. Se mais de 5 S.M. 

X5 Onde estudou o ensino fundamental Se Privado Se Publico 
X6 Onde estudou o ensino médio Se Privado Se Publico 
X7 Profissão do Pai Iniciativa Privada Se Funcionário Público 
X8 Profissão da Mãe Iniciativa Privada Se Funcionária Pública 

X9 Área do curso que está regularmente 
matriculado Se ADM ou afins Caso contrário 

X10 Tipo da Instituição em que estuda Se Publico Se Privado 
X11 Tempo de Curso Se até a metade Se mais que a metade 

X12 Já participante do jogo DESAFIO 
SEBRAE Se sim Se não 

X13 Quanto à intenção de ter o próprio 
negócio Se sim Se não 

X14 Exercício de uma atividade 
profissional Se sim Se não 

X15 A atividade que está exercendo é na 
área de estudo? Se sim Se não 

X16 Conhecimento técnico é importante? Se sim Se não 

X17 Participar do DS auxiliou na definição 
de seus objetivos profissionais? Se sim Se não 

X18 Um jogo como o DS é importante e 
contribui na sua formação futura. Se sim Se não 

Quadro 5 - Variáveis utilizadas 
Fonte: Elaboração do Autor 
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APÊNDICE C – TABELA 3  
 
Tabela 3 - Variáveis utilizadas e suas estimativas 

LOGIT Cód Variável Coeficiente Erro Pad Estat. Z Prob.   
C = Y Participante -12.4949 4.6828 -2.6683 0.0076

X1 Sexo 4.5523 1.1542 3.9441 0.0001
X2 Idade -2.7395 2.0414 -1.3420 0.1796
X3 Como vive 3.4988 1.1353 3.0817 0.0021
X4 Renda Familiar 1.2841 1.2706 1.0106 0.3122
X5 Ensino Fundamental 6.6405 1.6195 4.1003 0.0000
X6 Ensino Médio -3.7513 1.6260 -2.3072 0.0210
X7 Profissão do Pai 3.6183 1.3625 2.6556 0.0079
X8 Profissão da Mãe -0.3124 1.2066 -0.2589 0.7957
X9 Área do curso -1.6496 1.0184 -1.6198 0.1053
X10 Tipo de Instituição -1.5388 1.3101 -1.1745 0.2402
X11 Tempo/Período de curso -0.5737 1.0586 -0.5419 0.5879
X12 Já participou do DESAFIO SEBRAE 4.5299 1.5503 2.9220 0.0035
X13 Intenção de abrir um negócio 0.0005 1.2712 0.0004 0.9997
X14 Exerce atividade atualmente -4.4754 1.7082 -2.6199 0.0088
X15 Atividade na área de estudo 3.7408 1.3746 2.7214 0.0065
X16 Conhecimento Técnico -3.1792 1.0412 -3.0534 0.0023
X17 DS auxiliou na definição de objetivos 4.0817 1.7003 2.4005 0.0164
X18 DS contribui para formação futura 5.7465 1.9482 2.9497 0.0032

Fonte: Elaboração do Autor 
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APÊNDICE D – TABELA 4 
  
Tabela 4 - Estimativas dos modelos Logit e Probit 

LOGIT PROBIT Variável Coeficiente Erro Pad Estat. Z Prob. Coeficiente Erro Pad Estat. Z Prob. 
C -12.4949 4.6828 -2.6683 0.0076 -6.8943 1.9090 -3.6116 0.0003
X1 4.5523 1.1542 3.9441 0.0001 2.5970 0.6524 3.9806 0.0001
X2 -2.7395 2.0414 -1.3420 0.1796 -1.7081 1.1250 -1.5183 0.1289
X3 3.4988 1.1353 3.0817 0.0021 2.0647 0.6329 3.2621 0.0011
X4 1.2841 1.2706 1.0106 0.3122 0.6735 0.6437 1.0463 0.2954
X5 6.6405 1.6195 4.1003 0.0000 3.8776 0.9179 4.2247 0.0000
X6 -3.7513 1.6260 -2.3072 0.0210 -2.2247 0.9054 -2.4572 0.0140
X7 3.6183 1.3625 2.6556 0.0079 2.0870 0.6829 3.0563 0.0022
X8 -0.3124 1.2066 -0.2589 0.7957 -0.1954 0.6297 -0.3103 0.7563
X9 -1.6496 1.0184 -1.6198 0.1053 -0.9561 0.5719 -1.6718 0.0946

X10 -1.5388 1.3101 -1.1745 0.2402 -0.8401 0.7337 -1.1451 0.2522
X11 -0.5737 1.0586 -0.5419 0.5879 -0.2673 0.5655 -0.4727 0.6365
X12 4.5299 1.5503 2.9220 0.0035 2.5223 0.6697 3.7662 0.0002
X13 0.0005 1.2712 0.0004 0.9997 -0.0227 0.5814 -0.0391 0.9688
X14 -4.4754 1.7082 -2.6199 0.0088 -2.5817 0.8721 -2.9602 0.0031
X15 3.7408 1.3746 2.7214 0.0065 2.1402 0.7993 2.6774 0.0074
X16 -3.1792 1.0412 -3.0534 0.0023 -1.8525 0.5581 -3.3194 0.0009
X17 4.0817 1.7003 2.4005 0.0164 2.2549 0.8627 2.6137 0.0090
X18 5.7465 1.9482 2.9497 0.0032 3.2396 1.0001 3.2392 0.0012

Fonte: Elaboração do Autor 
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APÊNDICE E – TABELA 5 
 
Tabela 5 - Estatísticas para análise global dos modelos Logit e Probit 
 Logit Probit 
Média da Variável Dependente 0.50 0.50
Erro Padrão da Regressão 0.2889 0.2930
Soma dos Quadrados dos Resíduos 5.0902 5.2368
Log da Função de Verossimilhança -15.7724 -15.5612
Restr. Log likelihood -55.4518 -55.4518
Estatística LR (18 g.l) 79.3587 79.7811
Probabilidade (LR stat) 0.0000 0.0000
Desvio Padrão da Variável Dependente 0.5032 0.5032
Critério de Informaçao de Akaike 0.8693 0.8640
Critério de Informaçao de Schwarz 1.4350 1.4298
Critério de Informaçao de Hannan-Quinn 1.0961 1.0908
Média do Log de Verossimilhança -0.1972 -0.1945

2R  de McFadden 0.7156 0.7194
Iterações Necessárias para Convergência 8 7
Fonte: Elaboração do Autor 
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APÊNDICE F – TABELA 6 
 
Tabela 6 - Poder de predição da estimação dos modelos Logit e Probit 

LOGIT PROBIT 

Equação Estimada Probabilidade 
Constante Equação Estimada Probabilidade 

Constante 
 Y=0 Y=1 Total Y=0 Y=1 Total Y=0 Y=1 Total Y=0 Y=1 Total
P(Y=1)<=C 37 4 41 40 40 80 36 4 40 40 40 80
P(Y=1)>C 3 36 39 0 0 0 4 36 40 0 0 0
Total 40 40 80 40 40 80 40 40 80 40 40 80
Correto 37 36 73 40 0 40 36 36 72 40 0 40
Correto (%) 92.5 90 91.25 100 0 50 90 90 90 100 0 50
Incorreto (%) 7.5 10 8.75 0 100 50 10 10 10 0 100 50
Acerto Total -7.5 90 41.25 -10 90 40  
Acerto (%) NA 90 82.5    NA 90 80     
Fonte: Elaboração do Autor 
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APÊNDICE G – TABELA 7 
 
Tabela 7 - Efeito marginal das variáveis 

CRITÉRIO DA CHANCE PROPORCIONAL  CRITÉRIO DA MÉDIA 
Variável Coeficiente iη  ii ηβ ⋅  Efeito Mg Variável Coeficiente iX  ii X⋅β  Efeito Mg

C -12.4949 1.0000 -12.4949 -0.5 % C -12.4949 1.0000 -12.4949 -0.8 %
X1* 4.5523 0.5253 2.3914 0.2 % X1* 4.5523 0.6125 2.7883 0.3 %
X2 -2.7395 0.6953 -1.9048 -0.1 % X2 -2.7395 0.8125 -2.2258 -0.2 %
X3* 3.4988 0.5528 1.9342 0.2 % X3* 3.4988 0.6625 2.3179 0.2 %
X4 1.2841 0.5028 0.6457 0.1 % X4 1.2841 0.4625 0.5939 0.1 %
X5* 6.6405 0.5378 3.5713 0.3 % X5* 6.6405 0.3625 2.4072 0.4 %
X6* -3.7513 0.5200 -1.9507 -0.2 % X6* -3.7513 0.4000 -1.5005 -0.2 %
X7* 3.6183 0.5253 1.9007 0.2 % X7* 3.6183 0.3875 1.4021 0.2 %
X8 -0.3124 0.5003 -0.1563 -0.01 % X8 -0.3124 0.4875 -0.1523 -0.02 %
X9 -1.6496 0.5200 -0.8578 -0.1 % X9 -1.6496 0.6000 -0.9897 -0.1 %

X10 -1.5388 0.5703 -0.8776 -0.1 % X10 -1.5388 0.6875 -1.0579 -0.1 %
X11 -0.5737 0.5313 -0.3048 -0.03 % X11 -0.5737 0.6250 -0.3586 -0.04 %
X12* 4.5299 0.5450 2.4688 0.2 % X12* 4.5299 0.6500 2.9444 0.3 %
X13* 0.0005 0.5253 0.0003 0.0 % X13* 0.0005 0.6125 0.0003 0.0 %
X14* -4.4754 0.5000 -2.2377 -0.2 % X14* -4.4754 0.5000 -2.2377 -0.3 %
X15* 3.7408 0.5613 2.0995 0.2 % X15* 3.7408 0.3250 1.2158 0.2 %
X16* -3.1792 0.5113 -1.6254 -0.1 % X16* -3.1792 0.4250 -1.3512 -0.2 %
17* 4.0817 0.6250 2.5511 0.2 % X17* 4.0817 0.7500 3.0613 0.3 %

X18* 5.7465 0.6953 3.9956 0.3 % X18* 5.7465 0.8125 4.6691 0.4 %
β'x    -0.8513 β'x   -0.9684

Nota: * Variáveis estatisticamente significantes para um nível de 5%. 
Fonte: Elaboração do Autor 
  
 
 
 
 
 
 

 


