
 

 1 

XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

DECISÃO NO CONTEXTO NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO: 
DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE JOGOS DE EMPRESA PARA O 

SUPORTE À DECISÃO 
Guilherme Marques Calôba 

COPPE – Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Cidade Universitária – CT – bloco F – sala 122 

gcaloba@mail.com 
Regis da Rocha Motta, PhD. 

DEI/UFRJ – Cidade Universitária – CT – bloco F – sala 122 
 regis@ind.ufrj.br 

Fernando Medina, M.Sc. 
COPPE – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Cidade Universitária – CT – bloco F – sala 122 
nandomedina@bol.com.br 

 
Resumo: 
O aprendizado através de simulações e jogos tem sido, já há algum tempo, grande destaque em cursos 
universitários e/ou consultorias de negócios. Várias instituições já aplicam essas atividades em seus 
cursos regulares, incentivando a decisão em equipe e no contexto, aproximando-se da realidade de 
operação das instituições para as quais estão voltados estes cursos.  
Recentemente, o setor upstream da indústria de petróleo no Brasil tem se tornado um dos mais 
interessantes para esta prática de “game”. A avaliação de blocos e a operação podem alcançar 
resultados financeiros altamente incertos, o que faz necessário proceder a uma análise de risco dos 
investimentos a serem feitos. Combinando-se este fator com a prática de leilões de blocos, como os já 
realizados há pouco tempo pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), se obtém um ótimo ambiente 
para a prática de jogos de empresas. 
Inicialmente, este artigo faz um comentário sobre vantagens e desvantagens da chamada “decisão no 
contexto”, incluindo jogos de empresas em geral, seguido pela descrição e apresentação de um jogo 
desenvolvido na área de exploração de petróleo em alto mar para a disciplina de Economia da 
Empresa ministrada no Departamento de Engenharia Industrial da UFRJ. Ao final, alguns comentários 
adicionais são tecidos, além de uma análise de possíveis continuações e melhorias de jogos de empresa 
no setor de petróleo. 
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Abstract: 
Learning by means of simulation and gaming has been, for many years, a leading activity in university 
courses and business consulting. Many institutions have been applying in their regular courses, 
stimulating decision making on the context, submitting studants to real-life situations similar to those 
they will face in the future, in their actual jobs.  
Recentely, the upstream sector of the oil industry has become one of the most interesting fields of 
application for this game practice. Appraisal of lease concession blocks and their operation may lead 
to a broad range of results, calling for risk analysis of the investiments to be made. Combining the 
game approach with the open bid rounds the National Petroleum Agency (ANP) of Brazil has been 
promoting is an excellent environment for the application of business games. 
Initially, this article comments on the advantages and disadvantages of the so “decision on the 
context”,  including business games in general. Following that, an oil game focussed in deeper water 
blocks, is presented which was created for the discipline of business economics, taught for 
undergraduates in the Industrial Engineering course. Finally, some addtional comments are made, in 
addition to an analysis of further developments and improvements in the business games for the 
upstream sector of the oil industry.  
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