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Resumo 
 

Os jogos de computador hoje são reconhecidos 
como objetos culturais e midiáticos que permitem a 
transmissão e a disseminação do conhecimento de 
formas totalmente inovadoras. O seu uso no 
entretenimento já é reconhecido pelo crescimento e 
oportunidade que oferece e seu foco tem evoluído para 
além de seu uso na diversão. Os serious games são 
jogos cuja finalidade não é apenas divertir, eles visam 
treinar usuários na utilização de ferramentas, máquinas 
ou situações e apoiar o processo de ensino-
aprendizagem das atividades industriais, escolares ou 
acadêmicas. Assim, através do processo de simulação 
temos uma série de novas alternativas que nos 
permitem criar soluções de treinamento em ambientes 
antes de alta periculosidade, como é o caso do 
simulador de guindastes desenvolvido pela empresa 
Oniria e utilizado pela Petrobrás. 
  
Palavras Chaves: Serious Games, simuladores, jogos 
de empresas, games. 
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1. Introdução 
 

Hoje, os jogos de computador permitem que seus 
participantes, professores e alunos, assumam o papel 
de usuários e/ou tomadores de decisão nas mais 
diversas áreas de uma organização através da 
simulação das mais diversas situações permitindo 
assim o treinamento, a revisão do conhecimento e até 
mesmo a análise de processos como um todo. 

Estes serious games fazem parte de toda uma série 
de tecnologias digitais que permitem a interatividade e 
introduzem um novo comportamento na forma como as 
informações são absorvidas.  

Segundo diversos autores, tais como Kolb [1978] e 
Sauaia [1995], existe toda uma nova geração de 
estudantes familiarizados com essa revolução que 
passaram a valorizar o contato com a experiência, com 
as emoções e percepções, transformando tudo isso em 
fonte de aprendizado e desenvolvimento pessoal. 

Os alunos encontram nestas novas tecnologias 
uma forma de potencializar o processo de 

aprendizagem através da melhoria na capacidade de 
acesso e nas ferramentas de controle mais interativos. 

Devemos nos lembrar que ensinar é uma tarefa 
complexa que requer a habilidade de se comunicar bem 
com os estudantes, seja em pequenos ou grandes 
grupos, seja de maneira formal ou informal, de forma 
que eles considerem os assuntos de maneira positiva e 
motivadora. 

Assim, diversas novas tecnologias, e entre elas os 
jogos de computador, oferecem para professores e 
instrutores toda uma gama de novas ferramentas que 
potencializam este conceito seja através de exemplos 
mais realistas ou mesmo meios de comunicação mais 
efetivos entre seus usuários. 

No estudo de caso aqui apresentado, o jogo de 
computador, na forma de um simulador de guindaste 
assume um papel essencial no treinamento de seus 
usuários, principalmente quando envolvem áreas de 
alta periculosidade que impossibilitam o treinamento 
prático em toda a sua profundidade. 
 
2. Trabalhos relacionados 
 

Quanto a importância da experiência vivencial nos 
utilizamos do trabalho de Kolb [1978]. Em relação aos 
jogos e sua relação com o processo de simulação este 
trabalho se utilizou das conclusões de Gredler [1994]. 
Em relação à definição dos jogos citamos Alves [2005] 
e jogos de empresas citamos Sauaia [1995]. Por fim, 
quando falamos de softwares educacionais este 
trabalho se utiliza das conclusões de Faria et al [2009] 
entre outros autores. No caso dos simuladores foi 
considerado o trabalho de Lévy [1999]. 
 
3. Jogos, trabalho, educação e 
treinamento 

 
Estamos vivenciando todo um novo contexto de 

aprendizagem que ocorre em meio a criação de novas 
tecnologias, políticas, processos, transformações de 
mercado e produtos que, por sua vez, ajudam a 
implementar novas mudanças no ambiente que 
respondem a essas novas necessidades de 
aprendizagem. 

As tecnologias dedicadas ao armazenamento, 
processamento e comunicação da informação 
conhecidas como Tecnologia da Informação (T.I.) 
desempenham um importante papel em todo esse 
processo de mudança e aprendizagem ao oferecer 
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meios para se criar uma educação globalizada que 
supera cada vez mais as barreiras geográficas, culturais 
e organizacionais. 

A grande confiança no uso das tecnologias da 
informação acontece principalmente na coordenação de 
processos de trabalho para grupos e indivíduos que 
atuam com ensino de forma geral, mas também 
atingem todos os setores indistintamente. 

Nessa busca por inovações, Kolb [1978] destaca 
que apesar da concepção predominante de 
aprendizagem estar associada ao professor, à sala de 
aula e ao livro texto, o processo de solução de 
problemas concretos guarda significativa relação com 
uma postura mais ativa e com a assunção de 
responsabilidade por parte do solucionador.  Esta idéia 
vem diretamente ao encontro da busca, seja no meio 
acadêmico ou no mercado, por diversos projetos e 
inovações tecnológicas que possibilitam um aumento 
dos benefícios pedagógicos nos jogos de empresas e 
simuladores. 

É através do modelo proposto por Kolb, referente 
ao processo de aprendizagem, que a experiência 
concreta imediata se torna a base da observação e 
reflexão. Tais observações são assimiladas na forma de 
uma teoria a partir da qual pode-se deduzir novas 
implicações para a ação. Tais implicações ou hipóteses 
servem então de guias durante a ação para criar novas 
experiências. 

Assim os jogos de computador vêm ocupar uma 
importância toda particular quando consideramos a sua 
capacidade para além do entretenimento, focando a 
aplicação em situações de simulação que permitam o 
treinamento no uso de equipamentos e situações de alta 
periculosidade.  
 

3.1 Tipos de simulação 
 

Nos jogos digitais o conceito de simulação vai além 
da possibilidade de cálculo, diz respeito à forma como 
se interage com um espaço digital. Neste caso, temos 
um mundo virtual onde há um explorador e um lugar a 
ser explorado. 

Numa escala epistemológica abrangente, a 
simulação computacional serve a dois propósitos 
básicos: (a) para simular uma interação entre uma 
situação dada e uma pessoa, ou, (b) para permitir que o 
explorador humano tenha um controle rígido e em 
tempo real sobre o seu representante no modelo da 
situação simulada [LÉVY 1999]. 

O primeiro propósito consiste em um ensaio, uma 
avaliação crítica sobre as propriedades de um 
determinado modelo simulado, como em simulações 
tridimensionais das estruturas de um edifício, onde se 
pretende apurar a eficiência do cálculo aplicado à 
construção. Essa idéia refere-se à simulação científica. 

Já o segundo propósito, o indivíduo que usa a 
simulação não se posiciona como um observador, mas 
como um explorador, sendo o mesmo representado no 
mundo digital. Isso significa que a simulação não é 
destinada a um resultado empírico, mas a uma 
experiência sensorial equivalente à realidade. É neste 
contexto que se enquadra a simulação técnica. 

Portanto, os serious-games se enquadram como 
simulações técnicas que visam uma experiência com 
algo útil, seja um processo de trabalho, uma interação 
com maquinário, ou uma situação de risco. 
 
3.2 Teorias da aprendizagem 
 

Surgidas desde o século XVII, as teorias de 
aprendizagem vêm progressivamente evoluindo até o 
século XXI. Segundo Bigge [1977] as pessoas de 
maneira geral, na história da humanidade, aprenderam 
e se educaram sem se preocupar com um processo, 
sendo pouca a necessidade de se conhecer uma teoria 
de aprendizagem. 

Sauaia [1995] comenta que infelizmente, essa 
situação caótica pode ser trazida para o presente e pode 
representar um retrato da realidade contemporânea nas 
escolas, uma vez que são poucos os professores 
preocupados em se reportar às teorias de aprendizagem 
para ensinar seus alunos.  

Devemos considerar que a aprendizagem é um 
processo de mudança, resultante da prática ou 
experiência anterior, que pode vir ou não a manifestar-
se em uma transformação perceptível de 
comportamento [Fleury e Fleury, 1995].  

Bigge [1977] assegura que pelo menos dez teorias 
diferentes sobre a natureza básica do processo de 
aprendizagem predominam nas escolas ou são 
defendidas pelos psicólogos.    

Fleury e Fleury [1995] e Moreira [1983] apud 
Neves [2007] citam três modelos de aprendizagem. O 
modelo behaviorista ou comportamentalista, que tem 
por foco principal o comportamento, sendo um modelo 
que permite a observação e mensuração do 
aprendizado. O modelo cognitivo, mais abrangente que 
o modelo anterior, pois procura explicar melhor a 
aprendizagem, levando em conta, além de dados 
comportamentais, dados subjetivos. Considera crenças 
e percepções individuais e não permite a mensuração e 
observação do aprendizado.  

O terceiro modelo classificado como humanística 
vê o aprendiz primordialmente como alguém que 
prioriza a auto-realização e o crescimento pessoal. 
Nesse modelo, o indivíduo é visto como um todo, não 
só intelecto. Ele á a fonte de todos os atos e é 
essencialmente livre para fazer escolhas em cada 
situação. Seu comportamento é o reflexo observável 
disso. Nesse enfoque, a aprendizagem não se limita a 
um aumento de conhecimentos, ela é penetrante e 
influi nas escolhas e atitudes do aprendiz.  

Mesmo assim, é importante registrar que a base 
teórica sobre esse assunto é muito vasta, abrangendo as 
teorias de Gagné, Bruner, Piaget e Ausubel e os 
estudos de Skinner e Rogers, os principais teóricos 
acerca de ensino e aprendizagem.  

Essa breve apresentação a respeito da 
aprendizagem tem como objetivo apresentar a 
importância das ferramentas didático-pedagógicas. É 
essa importância que nos permite aprofundar a 
abordagem da aprendizagem vivencial, um dos 
suportes conceituais mais importantes para a prática de 
jogos de empresas.  
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Podemos citar Branson [1990] apud Almeida 
[1998] que apresenta o seguinte desenvolvimento 
histórico dos paradigmas educacionais.  

 
 

 
Figura 2: Modelos de Ensino (Paradigma Atual e 
paradigma baseado na tecnologia) 

 
Sobre os diferentes modelos de aprendizagem, 

Almeida [1998] comenta que o paradigma do passado 
é o da tradição oral, centrado no professor, e que o 
atual paradigma, é ainda centrado no professor, mas 
com ocorrência de interações professor-aluno e aluno-
aluno. Afirma, porém, a necessidade de um novo 
paradigma para o grande desafio educacional do 
futuro, o paradigma baseado em tecnologia, que 
representa um processo interativo centrado no aluno. 
Implica no oferecimento de ambientes que funcionem 
como verdadeiras salas de aula virtuais, apresentando 
espaços de trabalho em que o aluno desenvolva 
projetos individuais, receba orientação, assista aulas, 
faça testes, participe de discussões, interaja com 
colegas; sejam incentivados tanto o trabalho 
independente individual quanto o trabalho cooperativo. 

Segundo o autor ainda, uma boa parte da pesquisa 
existente, se considerar-se o paradigma centrado no 
professor, não é aproveitável para planejar novos 
modelos de programas e usos das novas tecnologias na 
educação sendo necessárias muitas outras pesquisas.  

Como afirma Davis [1993] os imensos avanços 
tecnológicos nas tecnologias da aprendizagem, agora 
em fase de protótipo, serão aquisições substantivas no 
século XXI. A equidade educacional e o acesso ao 
conhecimento que representam é muito mais que a 
invenção da imprensa. 

Davis [1993] ainda afirma que as tecnologias de 
comunicações e redes de computadores são veículos 
para levar educação interativa multimídia a alunos 

distantes, sendo que a ligação da classe eletrônica ao 
laboratório eletrônico, à biblioteca e ao museu 
eletrônico cria um mundo de possíveis novas invenções 
interconectadas pelos futuros sistemas de apresentação 
de realidade virtual. Para ele, as redes multimídia 
globais vão criar uma nova dimensão de imersão 
natural, cultural e econômica. 

Lowman [1995, p.2], comenta que ensinar vai 
muito além de possuir um sólido conhecimento sobre 
um assunto e afirma ainda que as novas tecnologias 
estão se tornando essenciais para o processo de 
educação. 

Uma das causas disso, além da velocidade da 
mudança citada por Sauaia [1995], Khosrowpour & 
Loch (1993) e Lopes [2001], tem a ver com a 
emancipação do aluno através do uso de diversas 
tecnologias citadas por Mattar e Valente [2007] que 
hoje podem auxiliar no processo de ensino e 
aprendizagem tais como a Web 2.0, os Blogs, Wikis, 
Redes Sociais, RSS, Mashups, Podcasting, 
Videoconferências, Widgets, Mapas Mentais, 
Ambientes Virtuais 3D. 

A pesquisa de Souza et al [1998] vem confirmar 
isso quando afirmam que a nova geração de estudantes 
que entram nos cursos de graduação já possui bastante 
familiaridade com programas de computador, jogos 
eletrônicos e pesquisa na Internet.  Para eles, se com a 
televisão o indivíduo é passivo, na Internet ele se torna 
ativo. 

Estes novos alunos, juntamente com a sociedade 
moderna, que estão exigindo comportamentos que não 
estão sendo encarados como prioridades pelos 
professores. A multiplicidade das fontes de informação 
e a mudança no papel do professor, que se torna um 
facilitador, permitem que o aluno assuma seu papel de 
sujeito da própria aprendizagem e desenvolva 
habilidades cognitivas de nível superior gerando assim 
conflitos que já estão fazendo repensar a própria 
educação. 

E o papel do professor dentro desse contexto? Os 
autores Mattar e Valente [2007, p.66] comentam que o 
professor assume um novo papel no contexto, deixando 
de ser o “sábio no palco” para se tornar o “guia ao 
lado”: um facilitador, mediador, animador, 
estimulador, dinamizador, orientador e gestor do 
aprendizado. Eles vão mais além quando afirmam que: 
ele pode, agora, também desempenhar novas funções, 
como o autor de conteúdo, tutor, designer de cursos, 
etc. Para isso, ele precisa dominar as ferramentas 
tecnológicas que utiliza em seu trabalho. 

Kolb [1978] já enfatizava o importante papel da 
vivência no processo de aprendizagem ao desenvolver 
o modelo de aprendizagem vivencial, sendo que para 
ele, o poder do modelo de aprendizagem baseado na 
experiência é a possibilidade de planejar uma 
intervenção educacional em cada estágio do processo 
de aprendizagem vivencial. 

 
3.3 Revolução na educação 

 
Observamos uma verdadeira revolução da 

comunicação e ensino quando tratamos dos inúmeros 
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computadores velozes, telecomunicações confiáveis e 
comunicação global que transmitem cada vez massas 
maiores de informação na forma de imagens, dados, 
textos e voz garantindo a chegada de múltiplos meios 
de comunicação conhecidos hoje pelo neologismo 
multimídia. 

É importante salientar que, não é só familiaridade 
com a tecnologia que aumentou, mas o próprio 
processo de mudança aliado à constante evolução 
tecnológica faz com que as próprias ferramentas 
pedagógicas sejam muito diferentes das de ontem. 

Os autores Mattar e Valente [2007] comentam que 
é possível observar isso através dos membros da 
geração web que jogam videogames como o 
Playstation, o Nintendo DS e o Wii, pesquisam na 
Internet, falam pelo MSN e participam do Orkut se 
utilizando, com facilidade, das inúmeras ferramentas 
disponíveis na Web 2.0, tais como o Twitter, o Skype, o 
Google, o Flickr, o Youtube, o Delicious, os blogs, os 
wikis, podcasts, games e ambientes de realidade 
virtual, que não foram originalmente criados para uso 
pedagógico, mas estão como todas as tecnologias de 
informação revolucionando a educação. 

Essa nova realidade cria um desencontro entre o 
que é pedagógico e aplicável em práticas escolares, 
mas ainda assim seduzem as gerações e vêm sendo 
denominadas por diferentes rótulos (a exemplo de 
Screenagers, geração Net, geração M ou geração 
Multitasking, nativos digitais, dentre outros) 
brilhantemente citados no trabalho de Rushkoff  
[1999]. 

Muitas dessas tecnologias de informação e 
comunicação recentes já estão sendo usadas além do 
entretenimento para a qualificação empresarial e para o 
treinamento, sendo que o uso dos jogos em cursos 
técnicos e cursos de ensino presenciais e à distância 
criam outro neologismo que funde a educação ao 
entretenimento conhecido como serious games. 

Dentro desse contexto em particular, observamos a 
aplicação dos jogos e o seu uso em sala de aula. Um 
dos melhores e mais estudados exemplos a serem 
citados é a técnica dos jogos de empresas na 
administração que vem oferecendo uma alternativa 
importante para a consolidação do processo de ensino-
aprendizagem sobre gestão de negócios favorecendo a 
experimentação e influenciando a motivação e o 
interesse pela aprendizagem. 

Podemos citar como grande exemplo o jogo 
Desafio SEBRAE, um jogo virtual de negócios que 
simula o dia-a-dia de uma empresa. 

Promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), em parceria 
com o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-
graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ) ele permite 
que durante mais de seis meses, universitários de todo 
o país, organizados em equipes, testem sua capacidade 
de administrar um negócio, tomar decisões e trabalhar 
em equipe. O jogo Desafio SEBRAE demonstra como 
a ferramenta dos jogos é um ótimo incentivo de se 
colocarem em prática os conhecimentos teóricos. 
[DESAFIO SEBRAE, 2010]. 

 
Figura 3: Imagens do jogo Desafio SEBRAE 

 
Esse jogo durante a competição avalia as decisões 

das equipes em ambientes que simulam o 
funcionamento do mercado. Essas decisões são 
comparadas com as dos concorrentes, o que resulta em 
uma pontuação para as equipes ao final de cada rodada 
de decisão. 

Tal como os jogos de empresas, outros jogos 
também começam a ser usados em outras áreas de 
ensino e vem oferecer melhores alternativas por meio 
da aprendizagem vivencial a integração da teoria com a 
prática. 

Este trabalho, em particular, visa relatar um 
desses casos onde o jogo de computador passa a ser 
usado como uma ferramenta de treinamento essencial 
em uma área de alto crescimento. 

 
3.4 Serious Games e simuladores 
 

Segundo o livro “Everything Bad is Good for You” 
do autor Steven Johnson, o videogame e a televisão são 
hoje os dois objetos culturais midiáticos em evidência 
que permitem a transmissão e a disseminação do 
conhecimento de formas nunca antes possíveis.  

Para podermos entender essa afirmação, devemos 
nos debruçar sobre a complexidade observada por 
diversos autores quando falamos sobre os jogos e seu 
uso dentro do ambiente de trabalho que tem 
modificado a forma como conhecemos o 
entretenimento, a comunicação e o processo de 
educação. 

Segundo o Jonhson [2005] a verdadeira educação 
não está acontecendo nas classes de aula ou nos 
museus, ela está acontecendo nas salas e quartos das 
pessoas, nos computadores e nas telas de televisão. 

Essa educação faz parte do desenvolvimento 
cognitivo que os jogos criam através de toda sua rede 
de relações complexas.  

Assim como o cinema, a literatura e a música, o 
jogo trabalha com os sentidos e é através do uso de 
diversos sentidos que ele se torna um produto 
multimídia.  

Diversos trabalhos já foram desenvolvidos sobre 
o potencial envolvido na cultura dos games, mas para 
podermos observar tudo isso dentro do 
desenvolvimento da cultura pop é importante ressaltar 
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o trabalho de McLuhan [1996] que apresenta os meios 
de comunicação como extensão do homem. 

Segundo relatório da ABRAGAMES - 
Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos 
Eletrônicos, de maio de 2005, o setor de jogos 
eletrônicos ultrapassou os rendimentos de lucratividade 
do cinema mundial e uma das razões desse sucesso foi 
a produção de conteúdo cada vez mais elaborado e 
técnicas visuais cada vez mais evoluídas.  

Além desse aspecto econômico, é possível 
observar, através de vários casos apresentados no site 
da ABRAGAMES, bem como em diversas pesquisas 
acadêmicas nacionais e internacionais uma 
aproximação direta da construção do jogo com os 
processos de criação de um produto midiático, desde 
seu planejamento, público alvo, estratégias de 
marketing, plano comercial de propaganda, entre 
outros setores. Alguns desses exemplos são citados por 
diversos autores tais como Bobany [2007] e Alves 
[2005]. 

O formato mais popularizado no Brasil até o 
momento da produção deste paper é a união entre os 
games e a comunicação de forma direta na forma dos 
serious games.  

Segundo classificação no site da Abragames, os 
“serious games” têm origem semelhante ao formato 
mais popularizado no Brasil chamada de advergames. 
Esse é o nome para os jogos publicitários, união das 
palavras advertising que significa publicidade em 
inglês e games (Fonte: www.abragames.com.br).  

Advergames são narrativas que têm como trama 
principal a exposição de marca do cliente existindo 
duas formas iniciais de advergames, a primeira é 
quando o cliente utiliza-se do jogo para fazer com que 
o usuário fique mais tempo em seu Website, e uma 
segunda onde através do jogo distribuído de forma a 
ser jogado localmente (cd, cartuchos e outros 
dispositivos) e arrecadar usuários para sua estratégia.  

Um exemplo emblemático é o jogo America’s 

Army do exército americano desenvolvido e distribuído 
gratuitamente com o intuito de divulgar o processo de 
recrutamento americano. 

 
Figura 4: Imagens do jogo America´s Army 

 
Esse limiar da segunda área de advergames nos 

leva aos chamados serious games, jogos que exploram 
a atuação profissional e o treinamento através das 
narrativas interativas dos games. 

Como fonte de pesquisa internacional, podemos 
citar a Serious Games Initiative (fonte: 

www.seriousgames.org) fundada no Woodrow Wilson 

Center for International Scholars, em Washington, 
Estados Unidos que é uma entidade focada em 
envolver a utilização dos jogos na educação, formação, 
saúde e políticas públicas. 

Segundo o site da produtora Oniria os “Serious 

Games” ou “Jogos Sérios”, são jogos cuja finalidade 
não é apenas divertir. Eles visam treinar usuários na 
utilização de ferramentas, máquinas ou situações e 
apoiar o processo de ensino-aprendizagem das 
atividades industriais, escolares ou acadêmicas. Eles 
podem ser adaptados dentro das necessidades de cada 
situação, permitindo uma maior interação com o 
público alvo. Dessa maneira, os Serious Games podem 
ser agregados a conteúdos digitais como Websites e 
outras Multimídias.  

Para a Oniria, uma das mais importantes áreas no 
Serious Games é a da Simulação Gráfica, que tem 
como característica mais marcante a capacidade de 
simular situações reais, permitindo a criação de 
soluções digitais para o treinamento de todo tipo de 
processo industrial. 

Segundo Margaret Gredler [1994], simulação é a 
imitação de algo real, de uma situação ou de um 
processo.  

Foi a partir desse conceito que surgiu o Simulador 
de Guindastes da Petrobrás que possibilita criar 
diversas soluções para o treinamento abrangendo a 
movimentação de cargas, o treinamento industrial, e a 
simulação de uma série de processos em um 
plataforma petrolífera, envolvendo até mesmo o 
treinamento das situações de risco. 

O Simulador de Guindastes da Petrobrás foi 
desenvolvido pela empresa Oniria em regime de 
licitação. Segundo a empresa, foi possível desenvolver 
esse projeto porque seu foco de produtora de softwares 
de jogos eletrônicos se ampliou quando viu o potencial 
que os jogos de computador poderiam ser utilizados 
para o desenvolvimento de jogos de treinamento e 
simulação industrial.  

Assim, com o intuito de prover soluções criativas, 
derivadas dos jogos digitais a empresa estabeleceu uma 
série de novas propostas voltadas também  para as 
áreas de Serious Games, e criação digital além da 
produção de Softwares de Entretenimento. 

Foi por causa do desenvolvimento desta 
ferramenta inovadora e dos resultados obtidos neste 
projeto que a empresa recebeu em dezembro de 2009, 
o troféu de prata na Categoria Melhores Fornecedores 
de Bens e Serviços da Petrobras, da Bacia de Campos.  

 
3.5 Simulador de Guindastes Petrobras 

 
A matéria “Novo Simulador de Guindaste” do 

jornalista Victor Scott do portal de notícias Energia 
Hoje, da Editora Brasil e Energia, em junho de 2009, 
citava a inauguração pela Petrobrás e pelo SENAI de 
Macaé da primeira sala de aula focada no uso de um 
simulador de guindaste de plataformas que 
reproduziria condições climáticas e operacionais 
normais e adversas.  
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O simulador foi desenvolvido então para 
potencializar o treinamento e a segurança na Petrobrás, 
qualificando operadores sem interferir na produção e 
sem causar desgaste indevido nos equipamentos. 

O Simulador de Guindastes é composto por um 
software de simulação que roda dentro de um grupo de 
computadores adaptados. Assim, todo o conjunto é 
dotado de duas estações que simulam a estação de um 
operador de guindaste com botões e mostradores, além 
de um conjunto que envolve 04 monitores de 42 
polegadas que simulam as janelas da cabine, uma 
estação para o instrutor composta de um computador e 
dois monitores e duas estações que simulam o processo 
do auxiliar de operação compostas por um computador 
com monitor e um controle de comando. 

O engenheiro de equipamentos sênior 
da Petrobrás e consultor técnico da área de guindastes 
cita na matéria que este é o primeiro simulador do 
gênero na América Latina que simula uma plataforma 
FPSO e Semi-Submersível, juntamente com um navio 
tendo um guindaste simulado do tipo diesel hidráulico. 

 
Figura 5: Estação do Operador de Guindaste 
 
A coordenadora executiva do fórum do Prominp 

(Programa de Mobilização da Indústria Nacional de 
Petróleo e Gás Natural) coordenado pelo Ministério de 
Minas e Energia na Bacia de Campos, cita na matéria 
que esse simulador foi instalado com o intuito de 
treinar mais de 160 alunos que passaram pela prova do 
Prominp, mas também seria utilizado para o processo 
de reciclagem.  

O curso é composto de uma carga horária de 24 
horas na estação do operador e oito horas no simulador 
do homem de área. Após o treinamento, o candidato 
passa seis meses treinando in loco com um tutor e 
retorna ao simulador para ser avaliado. Se aprovado, é 
considerado operador. Após dois anos, o operador 
volta para uma reciclagem. 

É importante citar que os Programas de SMS, além 
da exigência jurídica, estão em evidência pois as 
empresas observam que uma operação com segurança 
agrega valor, economia e muitos benefícios não apenas 
a si mesma, mas a seus parceiros, clientes e a 
sociedade em geral.  

 
Figura 6: Estação do Instrutor 

 
Assim, o treinamento é um fator crucial para a 

redução de acidentes, mas o treinamento também pode 
ser uma situação de risco onde profissionais 
inexperientes podem causar acidentes que mesmo em 
um ambiente de treinamento irão significar danos e 
prejuízos.  

De fato, existem situações tão arriscadas que o 
treinamento para as mesmas se limita a vídeos de 
acidentes reais e uma explicação de como agir caso um 
dia se depare com situação similar. 

Assim, tendo o mesmo conceito dos simuladores de 
vôo e de corrida, o Simulador de Guindastes da 
Petrobrás permite o treino de seus usuários no uso de 
equipamentos e situações de risco que não são 
possíveis nos treinamentos tradicionais. 

Segundo a empresa Oniria, as situações de risco 
simuladas incluem:  

• Maus funcionamentos do equipamento; 
• Falhas estruturais; 
• Condições climáticas adversas; 
• Acidentes; 
• Falhas de procedimentos. 

3.6 Dimensões Chaves no uso dos jogos na 
educação 
 

Para considerarmos a importância da adoção de 
simuladores no processo de educação nos utilizaremos 
do trabalho de Faria et al (2009) que verificou o 
impacto de 40 anos de mudanças tecnológicas bem 
como seu uso mais efetivo nos jogos de empresas.  

Este trabalho considerou sete dimensões chaves 
que os jogos de empresas estão adotando. Os autores 
deste paper consideram que estas dimensões também 
servem como referências para a análise dos Serious 

Games e simuladores. 
Estas dimensões são:  
 

1. Realismo: O realismo está ligado ao grau de 
percepção dos usuários sob o jogo que se torna 
um reflexo da vida e das situações aumentando 
assim o grau de aprendizagem. 
 

2. Acessibilidade: Através da Internet é criado fácil 
acesso a uma ampla variedade de jogos de 

Proceedings do SBGames 2010 Trilha de Games & Cultura - Full Papers

IX SBGames - Florianópolis - SC,  8 a 10 de Novembro de 2010 166



simulação disponíveis mundialmente, com 
audiências de massa e participação remota dos 
jogadores.  
 

3. Compatibilidade: O desenvolvimento de 
tecnologias recentes visa à compatibilidade dos 
jogos de empresas, tornando mais fácil e menos 
oneroso o desenvolvimento e melhora dos jogos, 
isso inclui a capacidade do jogo funcionar em 
diferentes máquinas, softwares e sistemas 
operacionais. 
 

4. Flexibilidade e escala: Flexibilidade é a habilidade 
do instrutor de alterar os parâmetros do jogo e 
adicionar ou excluir módulos ou componentes da 
simulação. Sendo que, na Internet, a escala dos 
jogos de negócios é praticamente sem limites para 
o número de participantes. 
 

5. Simplicidade de uso: Simplicidade de uso se refere 
à facilidade de compreender como se joga, de 
compreender os resultados retornados, e de 
determinar o que é necessário para melhorar o 
desempenho no jogo de empresas. 

 
6. Apoio à Decisão: Muitos dos programas de apoio à 

decisão foram orientados em torno de um 
programa de planilha eletrônica que ofereciam 
modelos para ajudar os participantes. Muitos 
desses programas de apoio à decisão foram 
incorporados diretamente no software do jogo. O 
pacote BCG é um deles, sendo a inteligência 
artificial o mais recente desenvolvimento, 
freqüentemente incorporadas eles ajudem os 
participantes a analisar os dados e a aprender com 
os eventos simulados, incluindo materiais de 
aprendizagem suplementar tais como tutoriais, 
materiais de referência, exercícios e ferramentas 
para aplicações multimídia. 
 

7. Comunicação: A comunicação da equipe afeta o 
desempenho nos jogos de empresas. Sendo assim, 
é necessário melhorar essa comunicação. A 
Internet juntamente com o avanço da tecnologia 
de comunicação (incluindo e-mail, chats ao vivo, 
videoconferência com Webcams e redes sociais) 
permite isso melhorando o desempenho individual 
dos participantes e de toda a equipe. 

 
3.7 Resultados no uso do Simulador de 
Guindastes Petrobras 

 
Desde o seu lançamento o Simulador de Guindastes 

se tornou uma solução da Petrobrás em oferecer um 
treinamento em um ambiente controlado, trazendo 
eficiência a todo o processo o seu processo e 
permitindo o ensino e a experimentação de situações 
que envolvem questões como o clima, a 
disponibilidade de máquinas, o processo de segurança, 
o transporte de cargas permitindo que se dê foco a um 
treinamento de qualidade e segurança. 

O uso do simulador permitiu expor o aluno a 
situações que seriam muito custosas ou perigosas na 
vida real e com as quais ele não lidaria em um 
treinamento convencional.  

Um dos exemplos mais categóricos disso é que o 
simulador possibilita romper um cabo de aço de um 
guindaste com carga sobre uma planta de processo de 
gás visando ensinar o aluno como proceder em tal 
situação.  

Esse é apenas uma dos possíveis situações que o 
uso do Simulador de Guindastes proporcionou aos 
professores. 

Se considerarmos o trabalho de Faria et al (2009) 
esse simulador apresenta as seguintes dimensões: 

 
1. REALISMO: Através do uso de tecnologia 3D 

dentro de um ambiente virtual em rede, 
apresentando equipamentos e personagens 
(avatares) controlados pelos usuários e pelo 
instrutor. 
 

2. FLEXIBILIDADE: O simulador foi 
desenvolvido de forma que o instrutor possa 
alterar os parâmetros da simulação, 
modificando o clima, alterando cargas ou 
mesmo causando defeitos no equipamento.  
 

3. ESCALA: O simulador foi desenvolvido de 
forma a aceitar novos módulos que possam 
expandir o número de usuários. 
 

4. SIMPLICIDADE DE USO: O simulador dói 
desenvolvido de forma a utilizar estações 
semelhantes aos equipamentos reais 
permitindo a instrutores adaptem seus 
treinamentos com facilidade. 
 

5. APOIO À DECISÃO: Foi criado um manual 
completo do simulador, bem como vídeos de 
treinamento que possibilitam o entendimento 
prévio do equipamento e do software. 
 

6. COMUNICAÇÃO: O simulador hoje usa 
ferramentas de comunicação visando 
melhorias no processo de aprendizagem 
dadas através de toda uma comunicação via 
rádio entre os usuário e relatórios ao final de 
cada seção simulada que são emitidos como 
forma de feedback para os alunos. 

 
Além dessas dimensões, segundo os resultados 

observados pela empresa Oniria e chancelados pelos 
membros da Petrobrás durante todo o período de uso 
de julho de 2009 a julho de 2010, os resultados mais 
categóricos obtidos com o uso do Simulador de 
Guindastes foram: 

 
- Possibilidade de ajuste da curva de aprendizagem, 
atendendo a necessidades individuais de cada aluno; 
 
- Avaliação objetiva do aluno através de sistemas de 
pontuação; 
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- Aumento progressivo da dificuldade do treinamento 
por parte dos professores; 
 
- Possibilidade de treinamento em situações simuladas  
de alto risco e custo; 
 
- Formação ágil de instrutores e orientadores; 
 
- Registro e análise detalhados de relatórios das sessões 
de treinamento; 
 
- Customização do treinamento de acordo com a 
realidade da operação; 
 
- Redução da exposição a condições perigosas e 
adversas; 
 
- Repetição exaustiva do usuário a situações de não 
conformidade; 
 
- Risco zero na observação de acidentes nos 
treinamentos; 
 
- Diminuição do tempo de inatividade não programada 
dos treinandos; 
 
- Redução no tempo de inatividade por manutenções 
ou condições adversas. 

 
Além dos itens acima, para os responsáveis da 

Petrobrás envolvidos no projeto, o Simulador de 
Guindastes proporcionou com um custo muito mais 
competitivo e com maior segurança uma ferramenta 
essencial para o momento que vivemos com a 
expansão do exploração do petróleo no Brasil e a 
constante necessidade de profissionais qualificados no 
setor. 

 
4. Conclusão 
 

Desde seu lançamento em Julho de 2010 o 
Simulador de Guindastes Petrobras já foi utilizado para 
treinar pelo menos 50 usuários e a partir dos resultados 
obtidos com a aplicação é possível imaginar a 
aplicação dos jogos de computador na forma de serious 

games e simuladores para uma série de outras 
funcionalidades e áreas para as empresas 
desenvolvedoras nacionais. 

A empresa Oniria, em particular, já vem adaptando 
sua experiência para áreas que envolvem a simulação 
de veículos, processos de logística em Portos, 
colheitadeiras, entre outros equipamentos. 

Com o aumento constante das tecnologias dos 
jogos de computador e com a grande demanda por mão 
de obra qualificada em todo o Brasil, o estudo e a 
análise de novas ferramentas de treinamento advindas 
dos Serious Games se tornam cada vez mais 
necessário. 

Assim, os resultados obtidos no uso do simulador 
de guindastes Petrobrás além de demonstrar a 

qualidade do desenvolvimento nacional também revela 
que o uso dos jogos de computador transcende o seu 
uso original para a área de entretenimento se tornando 
uma alternativa essencial para as empresas 
desenvolverem seus treinamentos através de 
alternativas de qualidade e de grande aceitação por 
seus usuários, sejam estes alunos ou professores. 
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