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APRESENTAÇÃO
O Guia Metodológico de Empresas
Simuladas em Portugal constitui
um dos produtos resultantes do
projeto Practice@Business: transferring, applying and disseminating
Practice Enterprise methodology in
Portugal, desenvolvido pela Oikos
– Cooperação e Desenvolvimento,
em parceria com a Europen Pen
Internacional e a Fundació Inform,
entre Janeiro de 2016 e Abril de
2018, ao abrigo do programa de
financiamento Erasmus+, Cooperação e Inovação para as Boas
Práticas – Parceria Estratégica na
Área da Juventude.
Este Guia foi especialmente pensado para profissionais e organizações com funções educativas e/ou
formativas e tem como objetivo
apresentar uma metodologia de
trabalho dirigida às/aos jovens,
com o propósito de os capacitar
para a transição escola/trabalho.
Sabe-se que as profundas transformações sociais que permeiam
as sociedades contemporâneas,
entre outras coisas, complexificam
também essa dita fase de transição,
razão pela qual a metodologia que
aqui se apresenta deverá ser objeto
de uma necessária adequação às

diferentes necessidades da população a que se dirige. Mas, esta constitui também uma das mais-valias
do trabalho educativo e formativo
com base na simulação empresarial: a capacidade de se poder ajustar às diferentes necessidades dos
grupos com quem se implementa
e, dentro destes, permitir também
o desenvolvimento de um itinerário formativo à medida das necessidades individuais, consubstanciando assim também as vantagens
de um percurso de aprendizagem
personalizado e individualizado.
Esta publicação constitui uma das
poucas abordagens às Empresas
Simuladas escrita e pensada em
português e para Portugal. Trata-se, por isso de uma apresentação
que procura contextualizar a/o
leitor/a com a metodologia de
trabalho e explicar alguns dos
procedimentos inerentes ao seu
funcionamento. O primeiro capítulo do Guia aborda o contexto,
as condições e as organizações envolvidas no seu desenvolvimento,
apresentando de forma um pouco
mais detalhada o projeto Pratice@
Business e os seus objetivos, bem
como o perfil das entidades envol-
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vidas na dinamização do projeto.
Num segundo ponto, reflete-se
sobre a metodologia das empresas
simuladas, explicitando alguns dos
seus pressupostos pedagógicos e a
lógica educativa que se encontra
subjacente à sua implementação.
Dada a natureza incipiente da
utilização desta metodologia em
contexto português (com exceção
do contexto universitário, pouco
se conhece sobre a sua implementação noutros domínios),
considerou-se, por isso também
pertinente dar conta de algumas
realidades europeias onde, por
razões diferentes, a metodologia se
encontra em diferentes estádios de
desenvolvimento e utilização.
Este Guia tem uma finalidade bastante pragmática, ou seja, pretende
dar a conhecer a metodologia de
Simulação Empresarial e, sobretudo, despertar a curiosidade pela
sua aplicação junto de diferentes
públicos. É, por isso, central, no
terceiro capítulo deste manual,
apresentar com algum detalhe
operativo o modo, as condições e
os recursos necessários à adoção
e implementação desta lógica de
trabalho, para que, quem assim o

PRACTICE@BUSINESS

deseje, tenha aqui uma primeira
ferramenta elementar para esse
trabalho. Na senda deste espírito,
que se orienta para a aplicação e
operacionalização da metodologia,
complementam esta publicação
um conjunto de Fichas de Caracterização Departamental (Receção,
Compras e Armazém, Marketing,
Contabilidade e Vendas) que detalham o funcionamento dos diferentes sectores que podem compor
e dão corpo ao funcionamento de
uma empresa simulada.
Este projeto, como todos os projetos e empresas (simuladas ou
não), faz-se com e para pessoas,
que importa aqui também destacar
pela sua recetividade e colaboração
nos diferentes momentos e fases do
trabalho:
- nos momentos exploratórios do
projeto, agradecemos a interlocução de Carla Carvalho, Carlos
Picado, Fernando Graça e Fernando Silva (Instituto Superior de
Contabilidade e Administração de
Aveiro); Paulino Silva (Instituto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto); Alberto
Redondo e Enrique Sánchez (IES
“A Pinguela”);

- na implementação do projeto,
agradecemos a parceria estabelecida e intermediada por Scott Mitchell (Europen-Pen International),
Maria Benages e Raimon Palau
(Fundació Inform);
- no desenvolvimento e cumprimento formal dos compromissos
assumidos, agradecemos o apoio
de João Vilaça e Pedro Couto
Soares (Erasmus+ Juventude em
Acão).
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01.1
APRESENTAÇÃO
E PRINCIPAIS
OBJETIVOS

O Practice@Business: transferring, applying and disseminating Practice
Enterprise methodology in Portugal é um projeto promovido pela organização portuguesa Oikos, em parceria com a Europen-Pen Internacional (coordenadora da rede internacional e europeia de Empresas
Simuladas) e a Fundació Inform (representante de um dos gabinetes
centrais desta rede) que tem como objetivo transferir, aplicar e disseminar em Portugal uma metodologia de capacitação para a empregabilidade que tem tido sucesso, nomeadamente com o público juvenil, em
várias partes do mundo – a Metodologia de Simulação Empresarial.
Esta metodologia assenta na simulação de um ambiente empresarial
real, que replica a divisão departamental, as dinâmicas de interação
internas e externas e os procedimentos habituais de uma empresa
autêntica. Por entender que se trata de uma ferramenta valiosa para o
desenvolvimento das chamadas competências laborais transversais (soft
skills), a Oikos surge, neste projeto, empenhada em colocar as suas potencialidades ao serviço da capacitação para a empregabilidade jovem.
O projeto estruturou-se em três fases com objetivos específicos e as
suas atividades dirigiram-se às/aos profissionais que trabalham com
jovens em Portugal, no sentido de as/os informar sobre a metodologia
e de as/os sensibilizar para o seu potencial, e às/aos jovens que poderão
beneficiar da integração numa experiência de simulação empresarial,
como modalidade inovadora de capacitação para a empregabilidade.
Durante a FASE 1 a metodologia Empresas Simuladas foi transferida
dos parceiros Europen-Pen International e Fundació Inform para a
Oikos – Cooperação e Desenvolvimento. Esta transferência processou-se através da deslocação e adaptação das ferramentas pedagógicas
necessárias à sua implementação (Software e Recursos Pedagógicos) e
da formação de recursos humanos (Equipa Oikos) para a sua utilização e divulgação junto de outras entidades.
Durante a FASE 2 foi criado um modelo pedagógico assente nesta
metodologia adequado ao trabalho específico de capacitação para a
empregabilidade jovem, no quadro da realidade portuguesa. Esta fase
orientou-se para a constituição de uma Empresa Simulada e para a
construção de um plano formativo, adaptado à realidade portuguesa,
que utilizasse a metodologia para acionar, mobilizar e desenvolver as
competências transversais das/os potenciais participantes.
Por último, a FASE 3 tem o seu foco na elaboração, apresentação pública e disseminação do Guia que aqui se apresenta, para a utilização das
Empresas Simuladas com jovens em Portugal, dirigido a organizações
e técnicos que trabalham com jovens.
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Fundada em 23 de Fevereiro de 1988, em Portugal, a Oikos – Cooperação
e Desenvolvimento é uma associação sem fins lucrativos, reconhecida
internacionalmente como Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD/INGO). Trabalha com as comunidades de regiões
e países mais pobres e vulneráveis, independentemente da sua origem
étnica, língua, religião ou geografia. Acredita num mundo sem pobreza e
injustiça onde o desenvolvimento humano seja equitativo e sustentável.
Assume como missão erradicar a pobreza e reduzir as assimetrias económicas e de conhecimento, através do envolvimento e corresponsabilização dos atores sociais e do desenvolvimento de soluções sustentáveis,
para que todas as pessoas usufruam do direito a uma vida digna. Possui
como visão: um mundo sem pobreza e injustiça onde o desenvolvimento
humano seja equitativo e sustentável à escala local e global. Partilha os
valores: Equidade, Liberdade e Liderança, Solidariedade, Responsabilidade, Conhecimento e inovação, Transparência e accountability.
A atividade da Oikos encontra-se estruturada em continuum nas áreas
da emergência/ação humanitária, desenvolvimento/vida sustentável e
mobilização/cidadania global. Através da sua ação, com os diferentes
atores sociais (Comunidades, Governos e Sociedade Civil local, Sector
Privado e Academia), partilha esforços e responsabilidades, com o intuito de facilitar soluções para garantir que todas as pessoas usufruam
do direito a uma vida digna.
A atual estratégia chave da organização caracteriza-se pela aposta nos
setores em que, pela experiência acumulada, apresenta mais-valias face
a outras Organizações Não Governamentais, a saber:
1- Segurança Alimentar e Economia Local, incluindo a promoção da
Agricultura e Acesso aos Mercados, Organização de Produtores, Negócios Sociais e Cooperativos;
2- Preparação de Desastres/Redução do Risco de Desastres Ambientais, incluindo Ordenamento do Território, Gestão Sustentável de
Recursos Naturais, Resiliência e Adaptação às Alterações Climáticas;
3- Empreendedorismo e inclusão socioprofissional de jovens em situação de risco, incluindo Jovens NEET (jovens que não estão em situação
de emprego, de ensino ou de formação).
A sede da Oikos - Cooperação e Desenvolvimento localiza-se em
Oeiras e atualmente dispõe de uma rede de Delegações dispersa pelos
seguintes países: Cabo Verde, Cuba, El Salvador, Honduras, Moçambique, Nicarágua, Peru e São Tomé e Príncipe. Em Portugal, a organização tem também uma Delegação da Região Norte, localizada em Braga,
que, desde a sua génese tem orientado a sua ação para o trabalho com o
público juvenil, nomeadamente com para jovens em situação NEET. Os
projetos desenvolvidos pela Delegação, desde 2009, nos domínios da
prevenção do tráfico de seres humanos e exploração laboral, promoção
da igualdade de género e integração socioprofissional traduzem-se no
contacto com centenas de estabelecimentos de ensino e na realização
de atividades em que participaram já milhares de jovens.

01. O PROJECTO PRACTICE@BUSINESS

_
13

01.2
INTERVENIENTES: PROMOTOR
E PARCEIROS
01.2.1
A ORGANIZAÇÃO
PROMOTORA:
OIKOS – COOPERAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO

01.2.2
A ORGANIZAÇÃO MENTORA:
FUNDACIÓ INFORM

A Fundació Inform localiza-se em Barcelona e é vocacionada para a
gestão, coordenação e implementação de programas e projetos educacionais no sistema educativo e formativo espanhol. Estes programas e
projetos são implementados, especificamente, nos sistemas educativos
formal e informal em Espanha, bem como na formação contínua, com
o intuito de facilitar a inserção laboral e a melhoria transversal de diferentes grupos-alvo.
A organização dedica-se à pesquisa e à aplicação de ferramentas
pedagógicas para adaptar a formação das pessoas às necessidades do
mercado de trabalho, de modo a melhorar a qualidade da sociedade
em que vivemos. Assume como missão a criação, consolidação e transferência de ferramentas pedagógicas que facilitem o acesso ao emprego
e à melhoria das condições de vida de diferentes grupos-alvo, utilizando o princípio pedagógico de “aprender, fazendo”. Os seus valores
são a inovação, a transnacionalidade, a transparência, a qualidade e o
trabalho em rede.
A Fundació Inform é, desde 1987, titular do Programa SEFED (Simulação de Empresas com Finalidades Educativas): utiliza a metodologia
das empresas simuladas como principal conceito pedagógico para formar pessoas com perfis bastante diferenciados. É também a entidade
responsável pela Rede SEFED em Espanha que integrou cerca de 310
empresas simuladas em funcionamento durante o ano letivo 20152016. Assume a vice-presidência da Rede Internacional das Empresas
Simuladas da Europen-Pen Internacional e é mesmo um dos seus
membros fundadores.
A Fundació Inform assina acordos de colaboração com todas as
organizações e/ou instituições interessadas em aplicar a metodologia
da simulação de empresas SEFED no seu âmbito e área de atuação.
Enquanto Gabinete Central nacional da rede EUROPEN em Espanha, a Fundació Inform forma e apoia todas as Empresas Simuladas
registadas no país, além de lhes fornecer as funções macroeconómicas
essenciais e operações de suporte necessárias à criação de um cenário
de completa simulação económica. É também responsável pela formação de formadoras/es, pela gestão da base de dados nacional e pelas
ligações online entre as Empresas Simuladas nacionais e as restantes
Empresas Simuladas que se distribuem pelo mundo.
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Trata-se de uma associação sem fins lucrativos que administra a rede
mundial de empresas simuladas. Apoia a rede global de cerca de 7500
empresas simuladas em escolas, universidades, instituições de acompanhamento vocacional, entidades formadoras, entre outras, em cerca
de 40 países de todo o mundo, fornecendo uma abordagem única ao
treino de competências empresariais junto de mais de 200.000 formandas/os por ano.
Assumindo um papel central na coordenação e apoio às redes Europeia e Internacional de Empresas Simuladas, a Europen é responsável
por assegurar, com a mediação dos seus gabinetes centrais nacionais,
o acesso às Empresas Simuladas, criadas pelas diversas organizações
educativas e formativas que a ela se associam em todo o mundo. É a
Europen que fornece aos gabinetes centrais nacionais todo o conhecimento, software e recursos web necessários à aplicação da metodologia
(como os que permitem a realização de transações comerciais virtuais,
comunicações, relações com a banca virtual) e, portanto, ao desenvolvimento do trabalho realizado pelas Empresas Simuladas.
A organização oferece formação e treino de forma a preparar as/os
formandas/os para o mercado de trabalho, ajudando-as/os a fazer
opções de carreira, criar os seus próprios negócios e oportunidades
de empreendedorismo e, ao mesmo tempo, permitindo-lhes adquirir
consciência das suas próprias competências, aptidões e interesses. Para
além disso, e dada a enorme flexibilidade da metodologia, que permite
a sua adaptação ao trabalho com grupos muito distintos (como estudantes, pessoas em situação de desemprego, pessoas com necessidades
especiais, etc.) e em contextos distintos, a Europen mantém também
um papel de monitorização da qualidade da adequação e aplicação da
formação em toda a sua rede europeia, para garantir que os padrões
desejados são mantidos. Este modelo tem vindo a ser implementado
ao longo de mais de 20 anos e beneficiado da melhoria contínua que
decorre da identificação de boas práticas recolhidas em diversos contextos de implementação1.

01. O PROJECTO PRACTICE@BUSINESS
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01.2.3
A ORGANIZAÇÃO TRANSNACIONAL: EUROPEN-PEN
INTERNATIONAL

1

Os países-membros fundadores são: Áustria, Canadá,

Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Reino Unido, Itália,
Holanda, Suécia, Espanha e Suíça. Os membros que entretanto aderiram são: Argentina, Austrália, Bélgica, Bulgária,
Brasil, China, República Checa, Lituânia, Luxemburgo,
Malásia, Noruega, Polónia, Roménia, Rússia, República
Eslovaca, Eslovénia e Estados Unidos. Os futuros membros
serão: Albânia, Bósnia Herzegovina, Geórgia, Estónia, Índia,
Indonésia, Kosovo, Macedónia, Moldávia, Montenegro, Sérvia,
Azerbaijão, Singapura, Marrocos, Chile, Tunísia, Quénia.

01.3
PROBLEMATIZAÇÃO DO
CONTEXTO DE
INTERVENÇÃO
PARA E COM OS
JOVENS NEET

2

A designação jovem NEET (Not in Education, Employment

or Training) encontra-se presente na formulação das
correntes preocupações produzidas ao nível nacional e
supranacional. O combate ao desemprego jovem é um dos
principais desígnios das instâncias de governação de vários
níveis e colhe amplo consenso, entre a população geral,
como um dos aspetos centrais do desenvolvimento das
sociedades contemporâneas.

A atualidade é marcada por uma forte noção da “fragilidade juvenil”,
caucionada por uma realidade que se caracteriza pelo trabalho informal, pelo subemprego de baixa remuneração, pela desvalorização e falta
de qualificação profissional, pela insuficiente orientação vocacional e,
sobretudo, pela ausência de oportunidades estruturadas de integração
no mercado de trabalho nacional (Cf. Pais, 2005). As representações sociais tecidas em torno da relação, atual e futura, da geração mais jovem
com a esfera laboral encontram-se marcadas pelo signo da turbulência,
da incerteza e da irregularidade que pautará a sua trajetória de vida
(Ibidem). Neste sentido, a integração profissional assume uma dimensão mais ampla de materialização de uma cidadania de pleno direito,
na conquista de autonomia e na consciencialização do horizonte de
direitos e de deveres que assistem aos jovens, enquanto cidadãos.
Nos últimos anos, tem sido objeto de uma particular atenção o número de jovens designados como NEET2, ou seja o “conjunto de indivíduos jovens de um determinado grupo etário que, no período de
referência, não estavam empregados (isto é, estavam desempregados
ou eram inativos), nem frequentavam qualquer atividade de educação
ou formação ao longo de um período específico” (Torres, 2013: 42).
Um dos principais desafios inerentes ao trabalho com os jovens
NEET radica na complexidade que compõe o seu universo. De facto,
a definição de NEET aponta, não para uma identidade ou para uma
característica sociodemográfica dotada de estabilidade, mas sim para
uma situação que poderá ser transitória e que abrange distintamente
sujeitos com diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência
profissional, de meio rural ou urbano, homens ou mulheres, etc. Assim, a própria condição caracterizadora de NEET constitui um enorme
obstáculo à sua identificação, porque se trata de uma condição que se
define pela inscrição num certo vazio social e institucional (na linha
do conceito de desfiliação social proposto por R. Castel), uma vez que
se encontram arredados das principais esferas sociais, como a educação, a formação e o trabalho. Neste contexto, são também de admitir
algumas hipóteses que contribuem para a sua invisibilidade social,
nomeadamente, um projeto emigratório de cariz permanente ou intermitente (que, no espaço europeu, não origina diretamente nenhum
registo capaz de apresentar dados fidedignos sobre a real dimensão
deste fenómeno), a participação no mercado de trabalho sob a égide
da informalidade, ou mesmo a permanência nesse hiato institucional
associada à manutenção e reforço dos laços de dependência familiar
(note-se que Portugal é um dos países europeus onde os jovens permanecem até mais tarde na casa dos pais). Ora, qualquer uma das anteriores hipóteses representa uma enorme ameaça ao potencial de desenvolvimento de cada um desses jovens e também do país. Sabe-se que o
cenário emigratório recente constitui uma realidade que, do ponto de
vista quantitativo, compete com os momentos históricos em que Portugal registou das mais elevadas taxas de saída de população do país.
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A hipótese da participação económica a título informal colhe plausibilidade nos expressivos números que Portugal apresenta também aqui
em sectores típicos como a construção civil, a hotelaria e a restauração,
mas será também de admitir que o recurso a formas atípicas de vinculação laboral atinja já outros sectores e abranja profissões de natureza
qualificada. Sabe-se que a economia informal significa uma importante
perda ao nível da receita fiscal, mas sabe-se também que, do ponto de
vista do indivíduo, a insegurança, a desproteção e a incerteza inerentes
a este tipo de participação económica são igualmente preocupantes e
hipotecam a construção de projetos de vida mais sólidos.
Finalmente, coloca-se a hipótese do “não fazer nada” que associamos à
manutenção e permanência no núcleo familiar de origem. Este cenário
poderá ser particularmente gravoso no caso das jovens do sexo feminino que, herdando uma dinâmica de partilha de tarefas domésticas
pautada pela lógica patriarcal, poderão ver reforçados os nexos de
confinamento ao reduto doméstico, diminuindo assim ainda mais o
seu espectro de participação e expressão social (Cf. Hughes e Borbély-Pecze, 2014).
É neste contexto que, no âmbito do discurso e das políticas públicas dirigidas à problemática do desemprego jovem, de forma recorrente e na
linha de uma das abordagens à noção de empregabilidade3, se aponta a
falta de preparação dos jovens para desenharem e construírem autonomamente um plano de ação exequível para o seu futuro e o desconhecimento e a incapacidade de gerirem, de forma bem-sucedida, os
processos de inserção nas esferas educativa de nível superior, formativa de cariz qualificante, laboral através de uma relação por conta de
outrem ou por conta própria (Cf. AAVV, 2014). Esta “incapacidade”
decorre, entre outros fatores, da ausência de um trabalho objetivo,
intencional e verdadeiramente formativo sobre o desenvolvimento
de competências necessárias à gestão de carreira, e mesmo de vida,
destes jovens que atenda às profundas transformações do mercado de
trabalho e à progressiva desadequação dos mecanismos de adaptação
forjados por referência e identificação com o percurso profissional da
geração antecedente (Ibidem).
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3

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho,

a empregabilidade compreende “as qualificações, os
conhecimentos e as competências dos trabalhadores para
obterem e conservarem um emprego, melhorarem o seu
trabalho e adaptarem-se à mudança, obterem outro emprego quando o desejarem ou necessitem e para se integrarem
mais facilmente no mercado de trabalho” (OIT: 2000).
Criticamente, Cardoso considera que a noção de empregabilidade, tal como é correntemente utilizada, “transfere à
força de trabalho todo o ônus por seu desemprego (...) [porque] se cada qual tivesse buscado informação adequada
sobre as necessidades reais dos mercados de trabalho; e se
tivesse investido em si mesmo de forma diferenciada, isto
é, mais e melhor do que os outros indivíduos, estaria, agora,
em melhor posição do que os outros. Seria, certamente,
empregável” (1999:14).

A própria comissão europeia, na conferência de Estrasburgo (2012),
tendo em conta o panorama atual de desemprego, abandono escolar
precoce e falta de competências de empregabilidade, pronunciou como
prioridades para todos os Estados Membros:

–

em conformidade com as estratégias de desenvolvimento económico locais/regionais, promover a excelência no ensino e formação
vocacional, através do desenvolvimento de competências associadas ao
setor terciário e mediante o estabelecimento de parcerias entre pequenas empresas e as escolas/instituições de ensino profissional;

–

reforçar a promoção de competências transversais que aumentem
a empregabilidade tais como iniciativa empreendedora, competências
informáticas e línguas estrangeiras, assegurando a sua introdução nos
currículos escolares, mediante a utilização abordagens pedagógicas
inovadoras e mais centradas nos alunos (acrescentando mesmo que
“todos os alunos deverão beneficiar de pelo menos uma experiência de
simulação empresarial antes de saírem da escolaridade obrigatória”)
(Comissão Europeia: 2012).

_
18

PRACTICE@BUSINESS

No domínio da promoção da empregabilidade, a Oikos conta com
um percurso de cerca de quinze anos de experiência em projetos
de Cooperação para o Desenvolvimento orientados para a inserção
socioprofissional de jovens vulneráveis que resultam na aquisição de
conhecimentos técnicos e práticos fulcrais para a promoção de uma
intervenção de sucesso e que agora podem ser mobilizados, com as
necessárias adaptações à realidade local, para responder às questões da
empregabilidade dos jovens NEET do distrito de Braga4.
O contacto com o panorama educativo e formativo da região, afigurou-se central para aferir de modo direto algumas das necessidades
sentidas pelos jovens em processo de conclusão do nível de escolaridade secundário e para, assim, desenvolver um projeto que procurasse
responder às carências identificadas. O projeto “(IN)EET: Capacitação
Local para a Empregabilidade Jovem”5, visou a promoção da empregabilidade entre os jovens NEET, até aos 30 anos de idade, do distrito de
Braga. O (IN)EET apoiava, de forma individualizada, os jovens que o
integravam, avaliando a sua situação de empregabilidade e as suas necessidades de capacitação e construindo, de acordo com elas, um plano
personalizado em que se definia o tipo de apoio a prestar em cada
caso, recorrendo a diferentes tipos de atividades. Entre essas atividades
constava, a par de outras, o treino das competências transversais para o
trabalho (soft skills).
No âmbito do (IN)EET, e como resultado de uma pesquisa orientada
para a identificação das melhores práticas de treino de competências
transversais com jovens, a Oikos tomou conhecimento do sucesso da
metodologia de Empresas Simuladas e constatou que esta não se encontrava devidamente explorada por qualquer organização portuguesa
no trabalho com o público juvenil. Foi, portanto, neste enquadramento
que a organização tomou consciência da urgência de transferir, adaptar, aplicar e disseminar a metodologia Empresas Simuladas no país,
para que a sua utilização no trabalho com jovens, nomeadamente com
jovens NEET, fosse também possível em Portugal. Esta ambição materializou-se no projeto Practice@Business, cujos resultados se materializam também na elaboração deste manual de trabalho.
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4

Do conjunto dos projetos promovidos neste domínio,

salientam-se duas intervenções em El Salvador, visando a
integração social e laboral de jovens em risco (entre 2009
e 2012) e a promoção da participação, cidadania e acesso
ao emprego dos jovens (entre 2008 e 2011).

5

Dinamizado entre Outubro de 2014 e Março de 2016,

com o apoio do EEAGrants - Programa Cidadania Ativa,
gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian.
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02.1
ABORDAGEM
PEDAGÓGICA DA
APRENDIZAGEM
BASEADA EM
PROBLEMAS
(PBL)

A reflexão sobre os processos de aprendizagem e a problematização sobre o (in)sucesso escolar, têm orientado algumas das atuais abordagens
pedagógicas para a necessidade de envolver e responsabilizar as/os estudantes para e nos seus percursos de aprendizagem, passando-se de um
modelo centrado no “ensinar”, para o de “aprender”. Estas novas propostas consideram que os modelos tradicionais de ensino desvinculam
grandemente a/o estudante da aprendizagem, atribuindo à/ao docente
um papel preponderante no ensino dos conteúdos programáticos, onde
a avaliação ocorre normalmente, no final das unidades curriculares, o
que inviabiliza a promoção de medidas motivadoras e facilitadoras da
aprendizagem e do sucesso educativo (Teixeira, Silva e Aleixo, 2014).
De feição contrária a este paradigma, de ensino e de avaliação final
(e pontual), emergem perspetivas que advogam que o incremento do
sucesso educativo passa, por exemplo, pela aplicação de um modelo de
ensino baseado na resolução de problemas – metodologia habitualmente designada por PBL (Problem Based Learning) (ibidem).
As metodologias PBL pressupõem a mudança do centro de interesse
do ensino para a aprendizagem, o papel ativo assumida/o pelo estudante no processamento desta mesma aprendizagem, a resolução de
problemas em contexto semelhante ao profissional, o reforço de uma
visão interdisciplinar do conhecimento e o desenvolvimento de competências técnicas, pessoais, sociais e profissionais (Pinheiro, Sarrico e
Santiago, 2012).
Como estratégia de ensino, a metodologia PBL centra-se, em primeiro lugar, na apresentação de cenários contextualizados de problemas
profissionais, antecipadamente identificados com situações reais com
que as/os futuras/os trabalhadores se irão confrontar (Barrows, 1999;
Dahlgren e Gunilla, 2001). O objetivo fundamental deste processo
assenta no reconhecimento das necessidades de aprendizagem, e na
participação ativa por parte da/o estudante na seleção e (re)elaboração
do conhecimento indispensável para dar resposta a essas necessidades
(Pinheiro, Sarrico e Santiago, 2012). Assim, a aprendizagem é promovida mediante a participação ativa e empenhada da/o estudante, que (re)
constrói o conhecimento, moldando-o às suas necessidades. Tal conceito pressupõe uma construção ativa de significados para quem aprende, tornando a aprendizagem, simultaneamente, mais personalizada,
porque implica que cada um/a a possa entender de forma diferenciada,
e mais duradoura, pela interiorização e apropriação que instiga.
A metodologia PBL assenta na contínua elaboração de parcerias de
aprendizagem, quer no seio do grupo de trabalho em que as/os estudantes se encontram inseridos, quer entre a equipa docente, parcerias
estas que, mais tarde, se podem refletir no relacionamento interpessoal
do futuro local de trabalho (Pinheiro, Sarrico e Santiago, 2012). A
implementação de processos de aprendizagem de base PBL fomenta a
aquisição de competências a três níveis: técnico (qualidade do trabalho
prestado), social (natureza das relações interpessoais) e de autodesenvolvimento (motivação e comunicação) (idem).
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Para o sucesso dos percursos de aprendizagem assentes em PBL, é
crítico que o corpo docente seja capaz de: ultrapassar as dificuldades
relacionadas com a responsabilização ativa dos estudantes pelas suas
próprias aprendizagens, elaborar cenários simulados de situações
reais e desenvolver novas técnicas e competências de cariz tutorial.
No âmbito desta metodologia, o papel da/o docente encontra-se mais
próximo da figura do facilitador/a: planeando atividades, dialogando, orientando e guiando a/o estudante (que aprende ao seu ritmo e
inserido num grupo) no processo de aquisição das competências que,
ela/e e a/o docente, definiram como objetivos daquela aprendizagem
(Pinheiro, Sarrico e Santiago, 2012)1.
A implementação de metodologias PBL assinala uma mudança cultural e social bastante profunda e exigente no cenário educativo. Se, por
um lado, o papel da/o docente pode, à primeira vista, parecer bastante
facilitado, por outro, a realidade evidencia a necessidade de um intenso trabalho. De facto, sendo as/os docentes continuamente confrontados com as mais variadas questões, a sua função tutorial, no seio desta
metodologia, exige novas competências e treino, nomeadamente ao
nível de: gestão de grupos de trabalho, fomento do diálogo entre as/
os estudantes, entre estas/es e a/o docente e entre o grupo de docentes,
que se apoia e entreajuda. Assim, o envolvimento em metodologias
PBL exige uma mudança estrutural, uma vez que se revela essencial,
por um lado, desafiar ideias convencionais sobre objetivos, processos
de aprendizagem ou métodos de avaliação e, por outro, de forma concomitante, rever a noção assimétrica que configura a relação docente/
estudante, para uma conceptualização que as/os encara como agentes
ativos, reflexivos e interdependentes.
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1

Alguns autores (Powell, 2000, cit. Pinheiro, Sarrico e

Santiago, 2012), comparam elucidativamente o papel da/o
docente à/ao de um/a treinador/a (coach). Nesta analogia,
a/o treinador/a nem é jogador/a, nem líder. Ela/e observa
e orienta, formulando questões e fornecendo pistas, ao
invés de transmitir conhecimentos e fornecer exercícios, e
promove pontos intermédios de autoavaliação, em vez de
avaliar resultados finais.

02.2
A EMPRESA
SIMULADA
COMO SÍNTESE
DOS PRESSUPOSTOS DE PBL

No espírito da inovação pedagógica referido no ponto anterior, têm
surgido um pouco por todo o mundo, onde Portugal se inclui, embora exclusivamente ao nível do ensino superior, unidades curriculares
de Simulação Empresarial (SE). A unidade curricular de SE, quebra o
tradicional método expositivo utilizado nas aulas teóricas, centrado na
apresentação de conceitos e conteúdos, para um método participativo,
assente na reflexão e na resolução de exercícios utilizado nas aulas práticas (Teixeira, Silva e Aleixo, 2014). O modelo de ensino-aprendizagem
da SE baseia-se nas metodologias PBL, mas, por comparação a metodologias usadas em casos estruturados de limitada amplitude, alarga o
trabalho a desenvolver, numa base de intensa interatividade e permitindo às/aos participantes um alto grau de liberdade de atuação.
O cenário de simulação empresarial deve proporcionar às/aos estudantes uma complexa estrutura de trabalho para que estas/es possam nela
atuar e adquirir experiência, como se tratasse de uma situação real.
Neste contexto, a aprendizagem caracteriza-se simultaneamente pelos
seguintes pressupostos:
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
as/os estudantes envolvem-se em atividades de resolução de problemas,
aprendem e compreendem os procedimentos (familiarização com os suportes
documentais das operações comerciais) e participam na gestão e na estruturação organizacional;
APRENDER, FAZENDO
as/os estudantes mobilizam os conhecimentos adquiridos para situações práticas;
APRENDER, ERRANDO
as/os estudantes lidam as consequências dos seus erros, vertendo-os em novos
e consolidados conhecimentos;
APRENDER EM GRUPO
as/os estudantes trabalham como funcionários dos departamentos da empresa e
constituem a equipa responsável por planear, organizar e atingir os objetivos da sua
organização. Durante o seu trabalho, ajudam-se uns aos outros, materializando os
valores da cooperação no processo de aprendizagem;
DESCOBERTA A PARTIR DA EXPERIÊNCIA PESSOAL E DISCUSSÃO
Aprender é experienciado como um processo fluido e eminentemente interacional. Todas/os têm oportunidade de expressar a sua opinião, no que toca às suas
funções, propor melhorias, tomar decisões e avaliar as suas consequências.
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As estratégias didáticas usadas neste contexto procuram desenvolver a
capacidade das/os estudantes terem um desempenho idóneo tanto no
âmbito profissional como social. A ideia é proporcionar-lhes a possibilidade de agirem de forma autónoma e questionarem a razão de ser das
tarefas que executam na prática. A aprendizagem pela ação contempla
de forma integral e coerente os distintos passos realizados: planificação,
execução e resultado. Neste contexto, distinguem-se alguns princípios
de orientação didática:

– a situação de aprendizagem refere-se a um contexto significativo
para o desempenho profissional;

– a aprendizagem parte de uma ação concreta e prática ou de um incidente crítico a ser analisado e solucionado pelas/os estudantes;

– a tarefa baseia-se nas experiências prévias das/os estudantes;
– a/o estudante planifica o procedimento, executa-o, realiza eventuais
correções e deve ser a/o primeira/o a avaliar o seu desempenho;

– a ação deve permitir a compreensão integral da realidade, com as
suas componentes cognitiva, ética e emocional;

– os processos de aprendizagem devem compreender processos de
comunicação interpessoais;

–

os resultados da aprendizagem devem incorporar-se nas experiências
da/o estudante e esta/e deve avaliar a utilidade dos resultados obtidos.

O resultado da aplicação destes princípios assenta em processos integrais de aprendizagem, distintos do conceito tradicional de docência
baseado em ouvir, imitar e repetir. Um processo de aprendizagem
integral permite à/ao estudante reconhecer problemas, analisá-los e
procurar alternativas para solucioná-los. Permite-lhe aprender a tomar
decisões e levá-las a cabo, controlar e avaliar as suas ações e os resultados obtidos.
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A Empresa Simulada (ES), termo usado a nível europeu, pode ser
definida como uma replicação de negócio destinada à aprendizagem e
atuação das/os estudantes no contexto de um espírito empreendedor, de
modo a que estas/es desenvolvam as suas competências pessoais, sociais
e profissionais. Definida através de um cenário de escritório, estruturada com postos de trabalho, a ES reproduz à escala real, com o propósito de formação e inserção profissional, todas as funções dos diversos
departamentos de uma empresa (excluindo a produção). Desenvolve-se
como uma ferramenta pedagógica de suporte à formação pragmática e
individualizada, sobretudo no setor terciário, nomeadamente ao nível
da administração e secretariado, contabilidade, comércio e compras,
processamento de salários e gestão de recursos humanos.
Esta empresa, dinamizada pelas/os estudantes, que têm que assegurar
a sua gestão e investir na sua aprendizagem, analisa o mercado, cria
modelos e oferece serviços, campanhas, compra materiais consumíveis, transportes, assegura stocks, planeia e estuda métodos de fabrico,
inicia a produção, vende bens a outras empresas simuladas, numa rede
económica recriada, onde elas vendem, compram, trocam produtos ou
serviços. As ES’s recriam os ambientes de trabalho idênticos a qualquer
empresa, com a única exceção de que não concretizam efetivamente a
produção e não existe dinheiro real em circulação entre elas. Elas são
concebidas em “escritórios” e geram atividades comerciais supostamente similares à economia real.

Espaço de formação da simulação empresarial
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Nesta metodologia, cada grupo de trabalho cria uma empresa num
determinado setor económico (agrícola, industrial, comercial ou de
serviços) e a sala de aula configura-se e adota a forma, a distribuição
dos departamentos e dos recursos dos escritórios da própria empresa.
Esta empresa funciona assim como uma empresa real: efetua as compras, vende os seus produtos e estabelece a relação com as empresas
clientes, contabiliza as operações, controla a tesouraria, gere os recursos humanos, etc. As/Os estudantes, no seu processo de aprendizagem,
ocuparão os postos de trabalho de forma rotativa e desenvolverão as
diferentes funções com o objetivo de adquirirem as competências de
cada posto de trabalho e uma visão integrada do funcionamento da
organização empresarial2.

2

Esta forma de aprendizagem através da prática pode ser

adaptada a uma grande variedade de grupos-alvo incluindo

Sistematizando, uma ES é uma empresa de negócios prática, criada para
fins educativos que se caracteriza, entre outras coisas, por:
– um centro de aprendizagem prática, usado na educação em geral (formação
vocacional, liceus, universidades, programas de educação e formação contínua,
ou reconversão profissional), principalmente voltada para as profissões relacionadas com negócios, dirigida a pessoas de todas as idades;
– um ambiente educativo que se assemelha a uma verdadeira empresa de
negócios, com todas as atividades que nela se desenvolvem, mas sem qualquer
transferência verdadeira de produtos ou dinheiro. São feitas encomendas,
emitidas faturas e mantidos registos financeiros – incluindo credores, devedores,
acionistas, entre outros, de acordo com as regras comerciais reais de cada país;
– um escritório moderno com vários departamentos. Uma ES pode combinar várias estruturas para estabelecer um design organizacional que ajude a melhorar
o cumprimento dos seus objetivos, organizando-se em departamentos: Finanças,
Recursos Humanos, Compras, Marketing e Vendas;
– uma empresa criada e gerida pelas/os estudantes, orientadas/os para simular
atividades comerciais por um/a professor/a ou formador/a, que como gestor/a
ou consultor/a;
– cooperar com outras ES’s na rede nacional e internacional – num ambiente económico global simulado. Cada ES compra e vende uma variedade de produtos no
mercado eletrónico global, exigindo que as/os estudantes estabeleçam contactos
com parceiros locais e estrangeiros;
– uma vez que se estabelecem contactos com ES’s de todo o mundo, as/os
estudantes também lidam com a importação e exportação de produtos. As funções envolvidas no comércio (ex. pagamentos, impostos) são simuladas por um
Gabinete Central Nacional;
– as ES’s têm acesso a vários serviços fornecidos pelo gabinete central;
– o objetivo da prática nas ES’s é desenvolver as competências profissionais,
sociais e técnicas nas atividades concretas desempenhadas por uma verdadeira
empresa comercial.

02.

SIMULAÇÃO EMPRESARIAL: DESCRIÇÃO E
PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS

_
27

estudantes, desempregados, pessoas portadoras de deficiência ou em processos de formação em empresas reais.
Todos os anos são criadas ES’s em escolas, universidades,
instituições de acompanhamento vocacional, entidades
formadoras, empresas e centros de treinos de competências de todo o mundo (AAVV, 2013: 103).

02.3
PRINCIPAIS
VANTAGENS DA
SIMULAÇÃO
EMPRESARIAL

A Simulação Empresarial (SE) assume-se como um método de aprendizagem eminentemente interacional, que facilita a aprendizagem e o
desenvolvimento do conhecimento económico e legal, necessário numa
empresa verdadeira, potenciando o treino de aptidões e competências
transferíveis para um amplo leque de sectores económicos e numa
pluralidade de funções organizacionais. Desta forma, vão emergindo as
diferentes potencialidades das/os estudantes, possibilitando uma especialização e aprofundamento nos diferentes departamentos e postos de
trabalho. Assim, as Empresas Simuladas (ES’s) são estruturas pedagógicas ideais para formar e avaliar estudantes, com base em competências,
que apenas podem ser observadas em contextos de trabalho reais, tais
como: autonomia, iniciativa, organização do trabalho, versatilidade,
trabalho de equipa, etc. (AAVV, 2013: 104).
De acordo com Zinmeister (2000), esta metodologia tem como principais objetivos: orientar a formação para um mercado de trabalho
cada vez mais exigente e especializado; fomentar o desenvolvimento de
novas competências; estimular a capacidade para estruturar, pesquisar
e reorganizar informação em ambiente integrado; treinar e promover o
trabalho em grupo e cooperativo; desenvolver a capacidade de trabalho
sob pressão; ativar a capacidade de tomada de decisões; enriquecer a
capacidade de comunicação; familiarizar a/o estudante com a estrutura
organizacional; consolidar as atitudes profissionais, pessoais e éticas;
abrir o processo educativo/formativo ao meio envolvente (2000: 5-7).
A implementação desta metodologia revela-se também eficaz no que
toca à: taxa de inserção de estudantes no mercado de trabalho; diminuição do período de adaptação ao local de trabalho; mobilização de
um raciocínio crítico, multidimensional, analítico e responsável em
consonância com o contexto organizacional; aumento da capacidade
de aplicação prática de conhecimento especializado por parte das/os
estudantes, em áreas como finanças, contabilidade, gestão empresarial
(Vienna, 2013b).
No Study on the impact of innovative measures on the youth insertion
and mobility on the labour market at european level (2013), associa-se
também à metodologias das ES’s a forte possibilidade de se desenvolver um espírito empreendedor através de: familiarização das/os
estudantes com as atividades específicas de uma empresa verdadeira;
aquisição e domínio da linguagem empresarial; provisão de conhecimentos concretos sobre o funcionamento dos mecanismos de mercado, promoção da educação para o desenvolvimento da carreira, na
linha de uma economia de futuro; fomento do espírito de qualidade e
responsabilidade; desenvolvimento de competências diversificadas e
transversais (criatividade, competitividade, raciocínio crítico, raciocínio analítico, capacidade de resolução de problemas, capacidade de
tomada de decisão, responsabilidade, trabalho de equipa, iniciativa e
adaptabilidade) (2013: 47-48).
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As raízes históricas das simulações empresariais remontam ao século
XVII, numa altura em que os comerciantes procuravam uma maior
compreensão e orientação prática na educação comercial dos seus
aprendizes. Em Viena, implementou-se o muster kontor (reunião de escritório) no currículo das faculdades de negócios, em 1858. Na mesma
altura, seguiram-se outros exemplos destes precursores na Alemanha,
Noruega e Suíça. Contudo, este conceito educacional quase desapareceu durante as duas Guerras Mundiais e apenas nos anos 70 se voltou a
reavivar o conceito de Empresa Simulada (ES), altura em que se adicionaram novos objetivos de aprendizagem, por exemplo, transferência de
ligações comerciais, treino de competências de trabalho em escritório
e aplicação de tecnologia de escritório (AAVV, 2013).
O método das ES’s pode ser usado em diferentes variações. O tipo mais
comum encontra-se representado sob a forma de curso obrigatório
nas escolas e faculdades empresariais austríacas. O conceito de ES’s foi
incorporado como componente obrigatória do currículo das escolas
de negócios austríacas desde o início dos anos 90 e, desta forma, cerca
de três quartos das ES’s surgem neste contexto. A primeira empresa
simulada “KFUNIline” na “Karl-Franzens-University” de Graz, foi
fundada em 1996, usando o Alemão como língua de trabalho. Mais
tarde, em 2004, fundou-se uma segunda empresa, já usando o Inglês
como língua oficial, designada “eXpand”. Ambas as empresas simuladas encontram-se integradas num curso obrigatório do Mestrado em
Educação Empresarial em Graz. Outro tipo de ES foca-se na educação
de adultos e dirige-se, por exemplo a pessoas que querem entrar ou
reentrar no mercado de trabalho e que participam num programa de
formação para melhorar as suas competências comerciais e ficarem
aptas para o emprego.
No que toca aos ramos de negócio, as empresas simuladas constituem-se normalmente em empresas de comércio (82%), no setor dos
serviços (15%) e na produção (2%). Na realidade existem cerca de
950 empresas simuladas registadas no ativo na Plataforma de Controlo Austríaca (ACT). Em resultado do crescimento do conceito de
ES’s, a rede internacional foi alargada e foram estabelecidas algumas
conquistas: foi então fundada há 15 anos uma iniciativa no âmbito da
qualidade, sendo que todas as empresas simuladas podem participar
nesta competição para obter um certificado de qualidade oficial pela
SE Qualitätsmarke Übungsfirma; e foi também instituído em 2005 o
centro para a educação-empreendedorismo, explorando o potencial
da metodologia para potenciar a vertente empreendedora das/os suas/
seus participantes (AAVV, 2013).
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O MODELO AUSTRÍACO:
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O MODELO ESPANHOL:
A APOSTA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

3

Gerido desde 1987 pela Fundació Inform – organização

parceira do projeto Practice@Business, no seio do qual a
produção deste Guia teve lugar.

Em Espanha, o Programa de Simulação Empresarial com Finalidades
Educativas (SEFED)3 é um projeto de treino caraterizado pela réplica de situações de trabalho reais, através da simulação empresarial,
enquanto metodologia de trabalho destinada a formar pessoas na área
da administração e gestão de empresas. O programa SEFED reproduz
o funcionamento habitual da área da administração e gestão empresarial de um escritório e, desta forma, proporciona experiência prática
às/aos formandas/os. Estas/es são integradas/os num contexto no qual
o posto de trabalho é experienciado sob as mesmas condições de uma
relação de emprego, o que facilita as situações de treino e aprendizagem de tarefas e processos (AAVV, 2013: 108). Atualmente o mercado
SEFED é constituído por 250 ES’s, distribuídas por toda a Espanha.
A associação Europen-Pen International (PEN) assegura a ligação do
programa SEFED com as diferentes iniciativas presentes nos países
que integram este tipo de metodologia. Todas as ES’s distribuídas por
todo o mundo, que desejam manter as relações comerciais internacionais, podem efetuar compra e venda de todos os tipos de produtos e/
ou serviços entre si. Para facilitar esta compra/venda todas as empresas
simuladas da rede PEN utilizam plataformas e bases de dados informatizadas, partilhadas por todos os membros da organização. No caso
espanhol, o Centro de Simulação nacional encontra-se localizado na
sede da Fundació Inform, que é a organização responsável por proporcionar serviços externos às empresas simuladas para desenvolverem a atividade empresarial. Falamos em particular de receitas fiscais,
segurança social, serviços de emprego público, taxas alfandegárias,
administração local, banca online, emissão de cartões de crédito, base
de dados nacional e internacional das empresas simuladas, empresas
de serviços públicos, companhias de seguros, fornecedores tais como
eletricidade e gás, transporte de mercadorias, etc. Todos estes serviços
estão disponíveis online através da plataforma informatizada que pode
ser acedida pelas empresas SEFED. O Centro dispõe de uma equipa de
profissionais peritos em diferentes áreas da empresa, a qual informa e
orienta formadoras/es e formandas/os ao longo do processo de aprendizagem na ES.
A Universidade de Osuna começou a aplicar a metodologia das empresas simuladas desde 2008 com duas ES’s na rede comercial. Esta
metodologia está presente na licenciatura em Estudos Empresariais e
na licenciatura em Relações Laborais. Além disso, também começou a
ser introduzida no ano letivo 2011-2012 na licenciatura em Finanças e
Contabilidade. Este programa de treino implementa uma metodologia
designada “fora da caixa – aprender fazendo”, combinando sessões presenciais, workshops, formação ao ar livre, visitas a empresas, sessões de
mesa redonda sobre experiências empresariais, tutorias, e um simulador de empresas no ambiente Moodle (AAVV, 2013: 110).
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As raízes históricas das simulações empresariais remontam ao século
Na Roménia as empresas simuladas estão integradas na rede nacional
de empresas simuladas coordenadas pela ROCTF (Centro Romeno de
Coordenação de Empresas Simuladas). O ROCTF é um departamento do Centro Nacional para o Desenvolvimento de Educação Técnica
e Vocacional que assume as seguintes responsabilidades: registar as
ES’s do ensino universitário Romeno, seguindo os procedimentos de
registo de uma empresa verdadeira; coordenar a atividade da rede
nacional de empresas simuladas na Roménia através de: simulação das
atividades da Câmara do Comércio e Indústria da Roménia e Registo
de Comércio; simulação das atividades da banca virtual para efeitos
de pagamentos nacionais e internacionais; simulação das atividades
relacionadas com pagamentos à segurança social, seguros de saúde,
impostos e taxas, tal como exigido pela lei; atividades organizadas para
professores, relacionadas com ES’; organização de eventos e projetos
internacionais relacionados com ES’s; desenvolvimento de parcerias
com agências económicas; elaboração de materiais didáticos para as
ES’s; disseminação de informação sobre oportunidades de parceria no
mercado internacional de ES’s nacionais e internacionais; representar
as ES’s na rede Europen-Pen Internacional (PEN); monitorizar e avaliar a atividade das ES’s na rede nacional.
Os principais marcos históricos da recente, mas bem-sucedida, implementação da metodologia das ES’s, na Roménia são os seguintes: 2001,
introdução da metodologia das ES’s num projeto piloto em 10 escolas; 2006, introdução da metodologia das ES’s no currículo educativo
nacional; 2011.
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02.4.3
OS PRIMEIROS PASSOS
DA SE NA ROMÉNIA

02.4.4
O CASO PORTUGUÊS:
CIRCUNSCRIÇÃO DA SE
AO ENSINO SUPERIOR

Em Portugal, a simulação empresarial integra as estratégias curriculares do ensino superior politécnico, especialmente nos domínios na
Administração, Gestão e Contabilidade. O ensino politécnico contempla uma orientação de investigação aplicada, dirigida à compreensão e
solução de problemas concretos. Este tipo de ensino assume uma forte
feição regional e profissionalizante, razão pela qual se assume neste
contexto uma forte importância para o envolvimento desta modalidade de ensino com as empresas. De facto, e de acordo com vários
graus de intensidade, as políticas de colaboração materializam-se sob a
forma de responsabilidades recíprocas, revelando-se vantajoso para as
instituições de ensino refletirem sobre a formação dos seus estudantes
adaptando-a, o mais possível, às necessidades profissionais. Da ponderação de novos esquemas de ensino-aprendizagem no ensino superior
e das sinergias resultantes de diferentes dinamismos organizacionais
e ideológicos, evidencia-se a centralidade das metodologias Problem
Based Learning (PBL) para responderem às novas pedagogias profissionais (Pinheiro, Sarrico e Santiago, 2011).
A origem da ideia da criação de uma disciplina apostada numa nova
solução de ensino que aproximasse este da realidade empresarial
derivou, essencialmente, da junção de dois aspetos. Por um lado, a
massificação do ensino (que conduziu à dificuldade em manter aulas
com práticas com um número bastante elevado de alunas/os) e, por
outro lado, o elevado número de diplomadas/os formadas/os nacionalmente com habilitações para o exercício da profissão contabilística.
A conjugação destes aspetos com a vontade da escola em proceder a
uma reestruturação curricular e a vontade de que a preparação prática satisfizesse, o mais possível, as entidades empregadoras, fez surgir
a ideia de simular dentro da escola a realidade empresarial, com a
criação de um mercado simulado de empresas virtuais. Na procura de
um projeto que acrescentasse valor às atividades dos futuros contabilistas quando inseridos em ambientes profissionais, desejava-se não só
complementar a formação inicial de futuras/os diplomadas/os, através
da integração dos currículos ministrados em anos anteriores do curso,
como facultar a aplicação destes mesmos conhecimentos, numa ótica
profissional, que aproximasse as/os estudantes do mundo empresarial
em que se iriam integrar (Pinheiro, Sarrico e Santiago, 2011).
Assumindo-se a Simulação Empresarial como uma interface entre
o meio académico e o meio profissional, o seu papel é o de catalisador motivacional da aprendizagem, num ambiente de simulação que
pretende utilizar diferentes áreas de trabalho na promoção de uma
perspetiva multidisciplinar. Com a finalidade de colmatar eventuais
carências na formação integrada e prática das/os diplomadas/os, revelou-se desejável colocar as/os docentes envolvidas/os na disciplina em
contacto com modelos de aprendizagem baseados em projetos. O enriquecimento resultante de workshops em metodologias PBL permitiu
a formulação de um modelo pedagógico próprio, assente na simulação
empresarial e na interatividade entre as várias disciplinas a montante

_
32

PRACTICE@BUSINESS

do curso. A importância atribuída à disciplina é inclusivamente reconhecida pela Ordem do Técnicos Oficiais de Contas (OTOC) que, em
alguns casos, atribui à frequência da unidade curricular de Simulação
Empresarial a equivalência a um estágio, uma vez que permite fornecer
experiência específica que facilite e promova a inserção na atividade
profissional, complementar as competências socioprofissionais e as
regras deontológicas e, ainda, possibilitar uma maior articulação entre
a escola formadora e o mundo do trabalho. Mais especificamente, e
de acordo com a legislação em vigor respeitante ao regulamento de
estágios profissionais, a Simulação Empresarial permite uma aprendizagem relativa à forma de organização da contabilidade, a prática de
controlo interno, o apuramento e preenchimento de documentação
legal, a preparação do dossier fiscal e da informação contabilística
da entidade para quem o estudante presta serviço, a identificação e o
acompanhamento relativo à resolução de questões relacionadas com
a profissão ou a conduta ética e deontológica que lhe está associada
(Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, 2010b).
Uma vez que se pretende que os alunos tenham a oportunidade de
aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de forma
integrada, a disciplina de Simulação Empresarial encontra-se situada
no último semestre do curso. Cada grupo de trabalho de dois elementos constitui-se em empresa ou entidade pública a quem é sorteada
uma atividade económica. Após o sorteio, e a partir de uma ficha
de empresa/entidade que fornece as linhas genéricas enquadradoras
no mercado, o grupo tem de desenvolver o seu negócio desde a fase
de constituição, efetuar as operações inerentes à respetiva atividade
económica e proceder ao encerramento do período económico, o que
corresponde a um ano civil (01/01 a 31/12). Neste período, a empresa
ou entidade pública realiza todos os factos económicos inerentes ao
respetivo objeto social, incluindo o cumprimento de obrigações legais
e prestação de contas.
As empresas ou entidades geridas pelos grupos integram um mercado
coeso onde a cadeia de valor está garantida a todos os agentes económicos a montante e a jusante. O mercado da Simulação Empresarial é constituído por empresas e entidades que representam mais de 30 setores de
atividade económica em funcionamento. Tem como setores alavanca a
construção civil e obras públicas e as pescas. As empresas do mercado
virtual da Simulação Empresarial, tal como as empresas reais, estabelecem relações com o respetivo meio envolvente (Agostinho, 2017).
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03.1
PESSOAS E
ESTRUTURAS
DE APOIO
1

Baseado no relatório interno do projeto “Practice Firm:

Trainers Training” (2014a), desenvolvido pela Europen-Pen
International.

Como em todo o processo de ensino-aprendizagem os recursos requeridos são essencialmente de ordem humana, mas também de ordem
material. A metodologia de simulação empresarial deve ser pensada em
estreita ligação com o grupo a que se destina: as/os estudantes. Neste
processo desempenham também um papel fundamental as/os docentes,
que atuam como facilitadoras/es da aprendizagem. Em termos organizacionais, pensando que a Empresa Simulada (ES) se enquadra numa
instituição de ensino/formação mais ampla, é crucial o envolvimento da
Coordenação Pedagógica. Finalmente, porque a ES tem como finalidade replicar um determinado ambiente de trabalho, a possibilidade de
ter uma empresa que atua como mentora deste processo, revela-se uma
boa prática ao nível da aplicação desta metodologia.

AS/OS ESTUDANTES1
Conforme discutido no ponto anterior, o desafio da Simulação Empresarial (SE) reside na superação da visão tradicional da mera transmissão de conhecimentos, para apostar mais no desenvolvimento de
competências chave, fundamentadas na criatividade, capacidade para
pensar e relacionar-se com o Outro, capacidade para trabalhar em
equipa, competência para resolver problemas e conflitos, capacidade
para tomar decisões e para aproveitar as oportunidades que o contexto
oferece, assim como a aposta na formação contínua.
A Empresa Simulada (ES) evidencia-se como uma resposta para enfrentar o desafio de vincular a formação teórica e prática indispensável
ao desenvolvimento de um perfil laboral, já que permite a aquisição de
competências específicas, em termos de conhecimentos, capacidades
e destrezas técnicas, competências humanas e sociais (comunicação,
cooperação, responsabilidade, autodisciplina, autocontrolo, autonomia, etc.), e ainda competências metodológicas (capacidades mentais
– cognitivas). Neste sentido, podemos afirmar que a ES se projeta como
uma estratégia didática de grande potencial para a concretização das
principais finalidades dos projetos educativos de orientação técnica/
tecnológica.
As diversas experiências de aplicação da metodologia revelam a sua
capacidade para integrar públicos de natureza muito diversa, tais como:
jovens ou adultos à procura de emprego, nomeadamente jovens NEET;
pessoas empregadas que queiram investir em formação adicional;
pessoas que se encontram a criar o próprio emprego ou a comprar uma
empresa; pessoas em processo de inserção ou reinserção profissional;
alunas/os das escolas que se encontram a frequentar percursos escolares
alternativos, ao nível do ensino profissional.
O conceito de ES aplica-se tão bem numa fase de aprendizagem inicial
(conhecimentos acerca de economia e gestão empresarial) como numa
fase de formação posterior, vocacionada para domínios terciários.
Permite o reforço e a atualização de competências profissionais através
do método pedagógico “aprender fazendo”, isto é, da formação através
da prática. O objetivo final da ES passa pela promoção da inserção ou
_
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reinserção profissional duradoura, através de um acompanhamento e
de uma formação personalizada.
Aconselha-se que cada participante na SE elabore um plano individual
de desenvolvimento das suas aprendizagens, contudo, as/os estudantes
trabalham fundamentalmente em equipa, as quais correspondem a
departamentos interdependentes (administração, secretariado, contabilidade, gestão, recursos humanos, compras, vendas/marketing, gestão
de projetos…), associados a diferentes competências e níveis de responsabilidade. Neste contexto, e como veremos de forma mais detalhada
noutro ponto deste documento, as/os participantes executam tarefas
concretas: encomendas, faturação, atendimento e receção de chamadas
telefónicas, arquivo, contabilidade, processamento de salários, planificação e criação de publicidade, etc. A coordenação destes diferentes
trabalhos tem como objetivo fazer com que a estrutura da ES funcione
de modo correto, para que as tarefas realizadas correspondam a uma
execução profissional de qualidade.

AS/OS DOCENTES2

2

A Empresa Simulada (ES) é gerida por um/a docente especializado neste tipo de metodologia, geralmente também designada/o como coach,
líder, organizador/a, perita/o, facilitador/a, especialista, etc. A organização das atividades nas ES’s é da sua responsabilidade e, não obstante
o protagonismo concedido por esta metodologia às/aos estudantes, a/o
docente é o “motor” das atividades das ES’s, uma vez que planeia as
sessões de trabalho e procura cumprir os com os seus objetivos educacionais e económicos.
A/O docente é responsável pela criação de um ambiente educativo propício à aprendizagem, organiza as condições de trabalho (tais como as
infraestruturas) e acompanha as/os estudantes durante as suas atividades na ES, enquanto tutor/a do processo educativo. É a/o docente quem
avalia inicialmente a preparação das/os estudantes e que elabora um
plano de trabalho destinado ao desenvolvimento de novas competências. As/Os docentes são consultoras/es e organizadoras/es do processo
de ensino e têm que seguir o princípio da aprendizagem orientada para
a prática. As suas tarefas, de uma forma mais concreta, consistem em:
planificar, organizar e iniciar a ES; criar guias e recursos pedagógicos
de cada departamento para facilitar as tarefas das/os estudantes, bem
como a sua compreensão dos conceitos gerais envolvidos; estabelecer
a ligação da ES com os Gabinetes Centrais Nacionais/Europen-Pen
International; estabelecer a articulação entre os departamentos da ES;
organizar encontros entre os departamentos; supervisionar a gestão de
erros/incidentes e a programação das atividades de trabalho e acompanhar, motivar e avaliar o desempenho das/os estudantes.
O ensino por parte dos formadores de ES enfrenta uma série de exigências desconhecidas, porque, se numa abordagem mais tradicional
de ensino, há um maior controlo de todo o processo na sala de aula, as
atividades da ES surgem como resultado das atividades comerciais entre
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as diferentes ES’s, originando tarefas e problemas para resolver e gerir.
Em algumas ES’s, a/o docente age como patrão/gerente das mesmas
ou, noutras situações, o patrão/gerente é um/a das/os estudantes e a/o
docente atua como um consultor/a externo.
Compreende-se pelo que foi dito até aqui que a SE acarreta uma profunda transformação no papel do docente tradicional, podendo até
falar-se num novo perfil docente, caraterizado por: flexibilidade para
lidar e reagir de acordo com uma variedade alargada e, por vezes,
imprevista de situações; competências e conhecimentos na área da
gestão; adequação técnica, uma vez que deverá dominar a totalidade
dos procedimentos de âmbito administrativo-comercial; experiência
profissional no contexto empresarial ou, na ausência desta, a atualização permanente dos conhecimentos a este nível através do intercâmbio com profissionais, estágios e eventualmente práticas de negócios;
competência metodológica e uma conceção do seu papel como parte de
uma interação com as/os estudantes, focada numa função de assessoria
e facilitação da aprendizagem; disposição e capacidade para integrar-se
ativamente numa equipa docente, o que implica compartilhar os seus
próprios conhecimentos e experiências, disponibilizar-se para aprender, aceitar críticas e contribuições e comprometer-se com as tarefas de
planificação e atualização de materiais, estratégias.
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QUADRO 1 | PERFIL IDEAL DO FORMADOR EM EMPRESAS SIMULADAS
COMPETÊNCIAS
PROFISSIONAIS

COMPETÊNCIAS PEDAGÓGICAS E EDUCATIVAS

– conhecimentos ao nível da ad-

– experiência de ensino e

ministração empresarial: gestão
de recursos humanos, correspondência comercial, organização
interna e organização dos processos de trabalho; princípios de
marketing; princípios de desenvolvimento, trabalho e arquivo de
informação; princípios essenciais
de contabilidade; fixação de preços e princípios de controlo;
conhecimento das operações
diárias de uma empresa, ao nível
da utilização das tecnologias de
informação e comunicação;
domínio de algumas áreas
de negócio, de acordo com a
linha de negócios de cada ES;
conhecimento do fluxo do
trabalho de escritório, estratégias de resolução de problemas e
gestão de projetos.

–

também formação específica
nos domínios clássicos da
pedagogia e andragogia;
capacidade de aplicação de
métodos de ensino e aprendizagem e técnicas de motivação
ajustadas às diferentes necessidades individuais e grupais;
domínio dos princípios
inerentes à metodologia de
“aprender, fazendo”;
capacidade de trabalho de e
por projetos.

–

COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA E RECURSOS
HUMANOS

– orientação e liderança;
– dinâmicas de grupo e tra-

balho em equipa;
estratégias de comunicação
e resolução de conflitos;
capacidade de lidar com
situações inesperadas e erros.

–
–

–
–

–
–

Dado que não deverão existir muitas/os docentes que reúnam todos os
requisitos do perfil apresentado, é importante capacitá-las/os no domínio desta metodologia; realizar estágios e práticas formativas nas ES’s
já existentes e dinamizar o intercâmbio com docentes já habilitados.
Quando não existe esta possibilidade recomenda-se a realização de
uma experiência de simulação piloto precisamente com esta finalidade, de modo a garantir a vivência e análise deste processo, bem como
motivar o corpo docente a capacitar-se nos aspetos necessários. Por sua
vez, é importante que a equipa formativa conte com uma assistência
técnica sustentada na planificação e experimentação da metodologia.
As atividades de capacitação e assistência técnica implicam custos que
aumentam ou diminuem com a distância da realidade do perfil docente
desenhado. É ainda de destacar que a organização e a planificação das
tarefas implica uma inovação na prática docente que requer sempre um
processo prolongado de capacitação consistente, através de uma prática
de investigação-ação acompanhada por especialistas3.
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3

Nos países em que esta metodologia se encontra

disseminada a um nível nacional, compete aos Gabinetes
Centrais Nacionais organizarem seminários e disponibilização formação sobre as alterações que vão ocorrendo na
organização das atividades da rede nacional, relacionadas
com as alterações legislativas nacionais ou com a criação
de novos serviços, gabinetes, registos ou produtos de

software nos gabinetes centrais. Alguns ministérios da
educação designam gestoras/es para formarem e certificarem docentes de ES, conduzindo sessões de formação específicas – inicialmente destinadas a adquirir o certificado
para criarem e gerirem uma ES e formação posterior em
vários aspetos das atividades das ES’s.

A EMPRESA MENTORA4

4

Baseado no relatório interno do projeto “Practice Firm:

Trainers Training” (2014a), desenvolvido pela Europen-Pen
International.

As ES’s podem ser formadas a partir de quase todos os tipos de negócio – desde as vendas, à prestação de serviços, ao marketing de vários
produtos, e à produção. Existem imensos exemplos de ES’s a trabalharem em diferentes áreas – tecnologias de informação e eletrónica, banca
e moda, publicidade e turismo, trabalhos manuais, entre outras. Em
muitos casos elas adaptam-se às exigências do mercado e procuram
tutores de negócios reais na comunidade local. Desta forma, cada docente é responsável pela ligação e estabelecimento de contactos com os
parceiros sociais locais (empresas, associações e outras organizações).
Todas as atividades são concebidas para preparar as/os estudantes para
as necessidades do mercado, de acordo com a economia real e os desenvolvimentos das tecnologias de informação.
A empresa mentora pode fornecer à ES o seguinte apoio: materiais promocionais, tais como brochuras, catálogos, folhetos e listas de produtos; recursos de papelaria; permissão para usar dados da empresa para
efeitos de treino e prática (ex. listas de preços); consultoria inicial para
definição da estrutura organizacional no que toca aos papéis, funções
e ao fluxo de informações; estratégias de marketing e referências de
mercado; elementos orçamentais; apoio financeiro para vários eventos
das ES’s (ex. prémios); possibilidade de estágios e de emprego. A empresa mentora beneficia desta relação através de: publicidade gratuita
no mercado da educação/formação, bem como nas feiras de comércio
internacional; oportunidades de estabelecer contactos/parcerias com
outras empresas mentoras; maior visibilidade no mercado local pelas
instituições; potenciais clientes; possibilidade de contratação de pessoal
familiarizado com as suas lógicas e procedimentos organizacionais;
cooperação com projetos nacionais e da União Europeia.
Muito frequentemente as parcerias entre as empresas mentoras e as ES’s
são celebradas num contrato de colaboração a longo-prazo no ramo da
educação e/ou treino de competências organizacionais, permitindo que
as/os estudantes adquiram estas competências no contexto da própria
empresa real, uma vez que a empresa mentora oferece conhecimento
prático e teórico, incluindo aconselhamento e suporte material. De
modo a construir uma cooperação mais eficiente, uma ES terá que se
abrir ao mundo do trabalho.
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O funcionamento da Empresa Simulada (ES) requer um espaço amplo,
com boa iluminação e ventilação e, se possível um pouco afastado dos
espaços centrais da instituição educativa, de modo a permitir a realização das tarefas de forma ininterrupta e mantendo uma certa distância,
respeitando assim o ritmo da instituição e da ES.
Este espaço divide-se de acordo com os distintos departamentos da
empresa, tendo em conta as exigências curriculares e o funcionamento
integral da mesma. Cada departamento ou secção conta com mesas de
escritório e cadeiras, adequadas à quantidade de estudantes, um telefone, um computador, materiais de escritório, os formulários necessários
e um manual no qual se descrevem os processos de trabalho da secção
e a sua inter-relação com as restantes secções da empresa.
Os departamentos devem ser identificados com um cartaz colocado
no teto ou num lugar visível; deverá existir material de escritório:
tesouras, agrafadores, telefones, computadores, entre outros. Em cada
escritório deverá existir um suporte (bandeja) para entrada e saída
de correspondência. É fundamental a existência de computadores e
impressoras de uso partilhado, ligados em rede aos departamentos que
mais os utilizam.
É recomendável separar os departamentos ao nível visual e acústico
com divisórias (estantes, arquivos, biombos) de modo a evitar distrações, uma vez que se realizam tarefas diferentes em cada um deles. Na
receção, ou no posto de assistência da gerência localiza-se a central telefónica para que se possam transferir as chamadas para os respetivos
departamentos. Neste local devem ainda estar colocados os equipamentos de fax e fotocopiadora. Para a gerência é recomendável definir
um espaço separado e isolado para que exista privacidade nas atividades que lá se desenvolvem. É importante existir uma sala de reuniões
com uma mesa grande e suas respetivas cadeiras. Este espaço pode
também ser utilizado como sala de estudo individual, dotando-o de
uma estante para uma pequena biblioteca com bibliografia para consulta, tal como manuais técnicos, normas legais, etc. Caso a ES possua
“secções externas” de fornecedores, clientes ou banco, deve existir um
posto de trabalho para um ou dois estudantes em cada uma delas. É
conveniente que as secções externas se situem longe dos departamentos, devendo encontrar-se perto da gerência, uma vez que é com estes
que interagem mais diretamente. Estas secções devem também possuir
aparelhos telefónicos para realizar chamadas, destinadas a fazer reclamações, por exemplo.
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03.2
INFRAESTRUTURAS E RECURSOS MATERIAIS5

5

Baseado em ZINSMEISTER, Katrin (ed.) (2000). Técni-

cas para el Aprendizaje por la Acción. Empresa Simulada.
Buenos Aires: Red Sectorial Mercosur y Países Andinos e
Cooperación Alemana para el Desarrollo

QUADRO 2 | ARQUITETURA DE UMA EMPRESA SIMULADA

ÁREA DE PAUSA
CASAS DE BANHO

ARQUIVOS

DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDADE
E FINANÇAS

GABINETE
DA GERÊNCIA

DEPARTAMENTO DE
COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO

COMERCIAL
COMUNICAÇÃO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

SALA DE REUNIÕES
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS

DEPARTAMENTO
DE VENDAS

RECEÇÃO

Para o funcionamento da ES são necessários determinados consumíveis
cuja quantidade e custo variam segundo o número de estudantes e de
empresas que funcionem no mesmo espaço. No início das atividades
são necessários mais materiais do que durante o seu funcionamento,
uma vez que existem documentos e materiais que se elaboram apenas
uma vez mas vão sendo utilizados durante o ano, como por exemplo:
livros de contabilidade, identificação de produtos, catálogos de vendas,
crachás de identificação, etc.; outros, por sua vez, por serem materiais
de desgaste, necessitam de ser repostos consoante os consumos, como
por exemplo: papel de impressão/fotocópia, tinteiros e material de
escritório em geral (blocos de notas, clips, agrafos, canetas, etc.). A estes
consumíveis adicionam-se os custos das comunicações telefónicas e de
ligação à internet, necessárias à comunicação com outras ES’s no país
ou no estrangeiro.
Como se pode verificar, a ES implica custos correntes, porém, estes
podem ser controlados, por um lado, através de uma política de uso racional dos recursos, tanto de consumíveis como de comunicações. Para
tal, é necessário consciencializar as/os participantes para estes cuidados,
no início das atividades. Existe também aa possibilidade de se obter
financiamento destes gastos por parte das empresas mentoras.
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Espaço de formação da simulação empresarial
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As ES’s possuem um mercado virtual específico, comparável a um
mercado real, composto por outras ES’s interligadas numa rede virtual,
ao nível nacional (ex. ROCT na Roménia, ACT na Áustria, ZUEF na
Alemanha, etc.) ou ao nível Europeu. Este mercado não se destina, no
entanto, a uma circulação real de produtos, serviços ou dinheiro. As
relações de negócios estabelecem-se via e-mail, fax, loja online ou interação direta durante as feiras.

Feira de Empresas Simuladas
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A criação de uma ES implica todo um processo prévio de planificação
e estruturação que poderá desenvolver-se em duas fases. A primeira
fase, de preparação da estrutura da ES – a elaboração dos documentos,
dos manuais, dos esquemas de fluxo de informação, etc. – é essencialmente tarefa das/os docentes. É de importância fundamental que
todas/os participem, já que se devem definir vários detalhes do funcionamento da ES, maximizando as possibilidades de articulação teórico-prática. A possibilidade de integrar objetivos e conteúdos muito diversos é um dos pontos fortes desta metodologia, ainda que implique,
por sua vez, uma grande complexidade, requerendo, portanto uma boa
conceção inicial. A segunda fase, do início de atividade pode ocorrer
de formas diferentes.
É possível, em princípio, começar do “zero”, desde a fundação da
empresa com a participação das/os estudantes nesse processo inicial.
Trata-se de decidir o ramo, o tipo de empresa, o seu nome, logótipo
e a gama de produtos a comercializar. Estas decisões devem alicerçar-se na análise do perfil produtivo existente na região e através de
um estudo de mercado virtual, que visa posicionar a empresa na rede
nacional e internacional. No âmbito das ES’s, os processos de produção industrial são menos credíveis, uma vez que a produção implica
maior complexidade, devido à necessidade de dispor de um armazém
para as matérias-primas e consumíveis de uma fábrica, etc. Ou seja, a
produção em si não se pode simular, por esta razão, a maioria das ES’s
são de natureza comercial, dedicadas à compra-venda, importação-exportação de artigos, etc. É recomendado escolher produtos que sejam
conhecidos pelas/os estudantes e contar com a colaboração/parceria
de uma empresa real da zona (empresa mentora) que possa fornecer
dados acerca desses produtos, nomeadamente sobre os seus custos e os
preços de venda
Iniciar a atividade da ES nesta fase fundacional exige um tempo
considerável, razão pela qual esta opção apenas é aconselhável em
itinerários formativos de média/longa duração. Para além disso, devem
evitar-se que as tarefas nesta altura sejam demasiado rotineiras, como
a elaboração de listas, fichas, etc., de modo a que esta primeira fase não
se torne desmotivante. Por outro lado, não começar do “zero” tem a
desvantagem de que se perde a “história” da empresa, necessária para
elaborar estatísticas, delinear estratégias a longo prazo e outras tarefas
importantes em matéria de gestão organizacional.
Uma segunda possibilidade reside na definição de um momento de
arranque das atividades localizado na história da ES pré-existente. A
empresa está então completamente instalada, tem a sua atividade definida, o contrato celebrado, as contas bancárias instaladas, etc. e todos
os grupos iniciam o seu trabalho a partir deste ponto, sem antecedentes de outras gerações de estudantes. A seleção do ponto de início
deverá ser acordada entre docentes e estudantes e depende da natureza
do grupo, do tempo previsto para o trabalho na ES e das metas fixadas
para cada empresa.
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03.3
PROPOSTA
PARA A
ESTRUTURAÇÃO
PRÁTICA DE
UMA EMPRESA
SIMULADA (ES)

Para iniciar o trabalho nos diferentes departamentos pode proceder-se a uma seleção de pessoal a partir de anúncios. A elaboração
destes anúncios implica discutir os requisitos, sendo imprescindível
efetuar uma descrição detalhada de cada posto de trabalho. Assim,
as/os estudantes têm a possibilidade de se familiarizarem com as
tarefas que deverão realizar posteriormente. O Curriculum Vitae e a
carta de apresentação que as/os estudantes redigem, devem adaptar-se à descrição do posto desejado e exige uma reflexão pessoal (auto-avaliativa) sobre as caraterísticas que possuem para determinados
postos de trabalho. Durante as entrevistas de seleção (que podem ser
filmadas e posteriormente analisadas) a/o estudante defende as suas
capacidades e expõe a sua idoneidade para o posto em questão. Após
concluído este processo de seleção, distribuem-se as/os estudantes
pelos diferentes postos de trabalho e acorda-se um plano de rotatividade (o objetivo é que todas/os tenham a possibilidade de trabalhar
nos diferentes postos), as substituições e as responsabilidades e faculdades inerentes aos seus desempenhos.
A partir deste momento, inicia-se uma fase de desenvolvimento. Os
processos rotineiros que se realizam a partir de então resultam em
grande parte do próprio dinamismo da ES e, em menor medida, são
planificados pela/o docente, para assegurar um processo de aprendizagem gradual. Inicia-se com tarefas simples, menos exigentes, e por isso
menos realistas. À medida que os incidentes vão surgindo, a/o docente
vai planificando progressivamente tarefas mais exigentes. Existem dois
tipos diferentes de incidentes: os que resultam dos erros das/os estudantes e os que são provocados pelas/os docentes. Os primeiros costumam ser detetados pela agência central nacional (nos casos em que
esta metodologia se encontra disseminada a esse nível) ou por outra
ES. Geralmente são erros de cálculo, datas de pagamento, conteúdos,
etc. Todos estes erros requerem um tratamento coerente, decisões e negociações. Ou seja, a/o estudante que se mostrar responsável pelos seus
próprios erros, admiti-los e corrigi-los, como faria se se tratasse de empresa real. Os segundos podem programar-se com o intuito de gerar, a
partir de uma situação problemática, uma série de tarefas destinadas a
assegurar determinadas aprendizagens. Nestes casos, a/o docente deve
planificar a aprendizagem e prever as reações possíveis, as adequadas
e as não adequadas. Perante ambos os tipos de incidências, a/o docente limita-se a supervisionar, não exercendo grandes interferências no
processo, uma vez que procurar as soluções faz parte da aprendizagem
das/os estudantes.
A partir de uma série de impulsos encadeados (por exemplo, pedidos
reiterados por parte de outras empesas), a/o docente pode promover o
pensamento estratégico e um conjunto de movimentos e adaptações.
Assim, por exemplo: a incorporação de um artigo novo, algo que por
si só é pouco significativo, implica muitos movimentos na empresa e é
um exercício muito bom para realizar com as/os estudantes mais avançados e em colaboração estreita com toda a equipa docente.
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No entanto, para além de incluir a maior quantidade possível de conteúdos no trabalho da empresa, é muito importante não perder nunca
de vista o principal objetivo, que é o da aprendizagem da/o estudante,
dando-lhe a possibilidade de solucionar as suas tarefas de forma independente. Com esta finalidade, por norma é útil estabelecer um plano
de trabalho onde se vão prevendo aumentos graduais de dificuldade e de
complexidade das tarefas a desempenhar. Em cada nova tarefa, deve ser
prevista a dificuldade inerentemente relacionada com as experiências e
os conhecimentos prévios das/os estudantes. Por exemplo, se, porventura, o grupo não dominar a utilização de um determinado programa
informático, não deverão ser incluídas tarefas que requeiram, à partida, uma utilização autónoma e proficiente do mesmo. A dinâmica da
ES depende muito da combinação dos conhecimentos de estudantes e
docentes. Quanto maior o nível de conhecimento, mais livre poderá ser
o plano de trabalho e melhor se aproveitam as situações desconhecidas,
em todo o seu potencial pedagógico (Zinmeister, 2003).

SISTEMATIZAÇÃO DAS FASES DE CRIAÇÃO DE UMA ES
(ZINMEISTER, 2000)

1

SETOR E TIPO DE EMPRESA

3

FORMA JURÍDICA

– Caraterísticas da produção local – Sociedades por quotas
– Bases curriculares
– Sociedades Anónimas (S.A.)
– Complementaridade com em- – Sociedades em nome coletivo
presas simuladas já existentes
– Sociedades em comandita
Empresa
real
como
potencial
–
– Comércio: a retalho ou grossista 4

empresa mentora

CONTRATO DE SOCIEDADE

2

DIMENSÃO DA EMPRESA

– Empresa grande
– Empresa média
– Pequena empresa

5

INVENTÁRIO E BALANCETE

6

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

– Número de estudantes (máxi-

mo, mínimo, em média)
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7

QUANTIDADE DE
CONTAS BANCÁRIAS

8

12

18

CLIENTES

EMPRESA MENTORA

– Impossível de obter
– Apenas como referência inicial
– Apoio regular
– Cooperação permanente

Quantidade de clientes

– Tipo de clientes (retalhistas,

grossistas)

REGISTO COMERCIAL E FISCAL

– NIPC

9

PRODUTOS

– Quantidade de artigos
– Quantidade de grupos de

artigos

10

ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA

– Organização linear
– Organização funcional
– Organização linha-staff
– Outro tipo de organização

11

NÚMERO DE SECÇÕES

–
– Bases curriculares, orientação
Número de estudantes

formativa

13

QUANTIDADE DE FORNECEDORES

19

SERVIÇOS E FORNECEDORES
ADICIONAIS PARA A FASE DE
TRABALHO AUTÓNOMO

14

CONDIÇÕES DE VENDA

20

15

NOME E LOGÓTIPO

PLANO DE CONTAS

16

TRANSPORTE

–
–

Entrega própria
Entrega por terceiros

17

ARMAZÉM

– Armazém próprio
– Armazém em instalações

alugadas

-- Armazém estrangeiro
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A ES poderá funcionar em tempo integral (reproduzindo o horário
de uma empresa real) ou num tempo, pedagogicamente considerado
mínimo, de 4 horas semanais. Deve existir um/a docente responsável
pela empresa e um número máximo de 25 estudantes. De acordo com
a planificação curricular, contando com um grupo de 25 estudantes,
é possível estabelecer uma rotação por subgrupos de 4 a 5 estudantes
por departamento e definir tempos mais ou menos idênticos de permanência em cada departamento. Caso sejam grupos mais pequenos
poderá organizar-se um esquema de rotação individual, exigindo um
esforço maior de planificação e um seguimento individualizado de
cada estudante.
O trabalho da/o estudante na ES requer uma permanência média de
duas a quatro horas sequenciais. Se os horários do grupo de formação/
turma estiverem estruturados de outro modo, será necessário efetuar
ajustes na distribuição horária para assegurar este requisito. Cada estudante deverá ocupar um só posto de trabalho de cada vez, mobilizando
diferentes conhecimentos prévios para a concretização das tarefas inerentes à sua função. Deve passar por uma espécie de fase experimental,
em que as tarefas são realizadas com o apoio dos instrumentos que se
encontram à sua disposição (manuais de funções, procedimentos, diagramas, etc.), e idealmente alcançar uma fase de autonomização face a
estes recursos, o que normalmente indicia a concretização dos objetivos
de aprendizagens definidos.
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03.4
DESCRIÇÃO
DOS DEPARTAMENTOS DA
EMPRESA
SIMULADA (ES)

Tendo como base o programa espanhol SEFED, gerido pela Fundació
Inform, descreve-se com algum detalhe nas Fichas de Caracterização
Departamental, que figuram em anexo, a operacionalização da metodologia das Empresas Simuladas (ES’s), no contexto profissional de
gestão e administração.

–
–
–
–

A ES tipo organiza-se nos seguintes departamentos:
Aprovisionamento: compras e armazém
Comercial: vendas e ações de marketing
Receção: correspondência postal, gestão de correio eletrónico,
telefone, etc.
Tesouraria: previsões, banca eletrónica (cheques, transferências…)
Conforme previamente referido, numa fase inicial é necessário dividir as/os estudantes em grupos distintos, sendo que cada grupo se
responsabiliza por um departamento em concreto da empresa. Posteriormente deverá existir uma rotação dos grupos pelos diferentes
departamentos da empresa, de modo a que todas/os tenham oportunidade de passar pelo percurso completo do circuito administrativo.
No final deste circuito, espera-se que as/os estudantes sejam capazes de
dominar o funcionamento das principais operações comerciais, realizar operações bancárias através da banca eletrónica, comunicar com
competência e eficácia, elaborar e gerir uma loja virtual.
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QUADRO 3 | QUADRO SÍNTESE DA LISTAGEM DAS TAREFAS POR DEPARTAMENTO
DIREÇÃO
GERÊNCIA
DEPARTAMENDEPARTAMENTO DE ADMINIS- TO DE FINANTRAÇÃO E SECRETARIADO
ÇAS E CONTABILIDADE

DEPARTAMENTO COMERCIAL

DEPARTAMENTO COMUNICAÇÃO

DEPARTAMENTO
COMPRAS

DEPARTAMENTO
VENDAS

DEPARTAMENTO
RELAÇÃO
CLIENTE

-Comunicação
de produto/
publicidade

-Plano de
marketing

-Plano de
Marketing

-Mesa de boas
vindas

-Análise de
mercado e
produto

-Estratégia de
Marketing

-Publicar
entradas

-Identificação
de clientes

-Publicar saídas -fornecimento
de materiais de
-Email
escritório

-Pesquisa de
marketing
-Desenvolvimento de
capacidade de
negociação
-Relações
públicas de
negócios
-Design e
produção de
folhetos
-Catálogo anual
-Ofertas especiais
-Loja online
-Comunicação
empresarial
on-line
-Tradução
comercial

-Gestão de stocks e distribuição (logística)
-Pedidos aos
fornecedores
-Compras
internacionais
-Feiras
-Litígios

- Análise de
mercado e
produto
-Gestão de
vendas e
distribuição de
produtos

-Fax

-Relações
públicas
-Quadro de
distribuição

-Website insti-Monitorização tucional
das encomendas dos clientes -Comunicação
online
-Promoção da
fidelização dos
clientes
-Melhoria da
produtividade e
qualidade
-Vendas internacionais

-Feiras e
mostras de
comércio

- Tradução
-Atualização do
painel administrativo

-Seguros
-relações legais

-Operações
atuais
-Entradas
-Monitorização
das contas

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
HUMANOS

-Recrutamento
-Fluxogramas
-Contratos de
trabalho

-Política
-Declarações de salarial
Impostos
-Política
-Inventários
sindical

-Folha de balan- -Declarações
-Minutas e
ço/declaração sociais
memorandos de de rendimentos
-Folhas de
reuniões
-Gestão finan- salários
-Arquivos de
ceira
-Cuidados de
legislação
-Declarações
saúde
-Secretariado
mensais
-Declarações
de gestão dos
para segurança
departamentos -Acompanhamento de notas social
-monitorização de câmbio
-Gestão fora do
dos registos das
-Verificação
das
trabalho
empresas
contas bancá-Gestão da
-Acomparias
política social
nhamento da
-Relações
com
qualidade
-Comunicação
bancos
interna
-Registo das
-Orçamento
empresas
salarial
-Acompa-Formação
nhamento de
adicional
propriedades

-Plano de provisão de recursos
humanos
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03.5
A AVALIAÇÃO
EM CONTEXTO
DE PRÁTICA
SIMULADA6

A Empresa Simulada (ES) pode ser objeto de uma avaliação interna e
externa. A primeira e realizada por docentes e estudantes e o seu principal objetivo é a aferição das competências, conhecimentos, capacidades e a qualidade das tarefas desempenhadas no seio da prática simulada. A avaliação externa centra-se na empresa simulada enquanto
dispositivo pedagógico e pode ser levada a cabo pelos grupos/instituições responsáveis por outras ES’s ou pela Europen-Pen International.
A ES organiza a sua avaliação de acordo com os seus objetivos e tendo em
consideração as preocupações comuns a todos os processos avaliativos:

QUEM AVALIA?
6

Baseado no relatório interno do projeto “Practice Firm:

Trainers Training” (2014a), desenvolvido pela Europen-Pen
International.

Pode ser a/o docente de ES e as/os estudantes (por exemplo, a/o docente
avalia as/os líderes dos departamentos), a própria equipa da ES no seu todo
(os grupos avaliam-se uns aos outros), representantes das empresas parceiras reais e a associação Europen-Pen International (avaliação externa).
O QUE É AVALIADO?
A configuração da ES permite avaliar vários aspetos: profissionais, sociais,
conhecimento técnico, competências e capacidades, os resultados das atividades
práticas, a compreensão, os esforços, o progresso, as operações mentais. A própria
ES como um todo, a qualidade do seu trabalho, etc.
QUANDO AVALIAR?
Após completar o trabalho num departamento e antes de se iniciar a transferência para um novo, após completar tarefas ou atribuições individuais ou em grupo,
a seguir à participação em eventos públicos (conferências, feiras de comércio,
encontros de parceiros), no final da formação na empresa simulada, durantes os
exames finais, etc.
COMO AVALIAR?
A avaliação é feita através de critérios e podendo recorrer a vários métodos
combinados, por exemplo registo de resultados e de conquistas, usando o
feedback, a autoavaliação, usando pontuação cumulativa, etc.
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QUADRO 4 | EXEMPLOS DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EM ES’S
AS TAREFAS PRÁTICAS
DE AVALIAÇÃO CONSISTEM EM:

CRITÉRIOS:
- Qualidade – uma tarefa cumprida deve ser precisa, completa e aceitável.
- Eficiência – a quantidade de trabalho cumprido num determinado período
de tempo.
- Saber fazer – capacidade das/os estudantes aplicarem informação, conhecimento e competências práticas.

PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO
(EFETUADA PELA/O DOCENTE)

- Confiança – pode-se confiar nas/os estudantes? Será que vão cumprir as tarefas
e terão interesse nos seus resultados?
- Disciplina – as/os estudantes são pontuais, seguem o regulamento interno, e têm
elevada assiduidade?
- Autonomia – a quantidade de trabalho realizado de forma independente.
- Planos de ação – as/os estudantes planeiam as suas atividades e traçam um
plano de ação com prova do seu cumprimento.
- Exibição das competências (conhecimento, capacidades e experiência) e do
potencial das/os estudantes.

AUTOAVALIAÇÃO
(LEVADA A CABO POR CADA
ESTUDANTE NO INÍCIO
E NO FIM DO SEU TRABALHO NA ES)

- Avaliação integral da sua própria entrada nas atividades da ES e das suas
conquistas.
- Nível das suas próprias aspirações e papel ativo.
- Progresso individual identificado.
- Preparação para o cumprimento das tarefas (local de trabalho, ferramentas,
gestão do tempo)
- Planeamento do cumprimento da tarefa

AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS
PRÁTICAS E ATIVIDADES NOS
DEPARTAMENTOS (LEVADA A CABO
NO POSTO DE TRABALHO
DAS/OS ESTUDANTES –
CADA DEPARTAMENTO EM PARTICULAR)

- Cumprimento da tarefa
- Iniciativa
- Métodos usados na resolução de problemas
- Pontualidade
- Qualidade da tarefa realizada
- Autonomia
- Preparação e apresentação do relatório das atividades do departamento
- Comportamento das/os estudantes (interação social, adaptação à situação)
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AS TAREFAS PRÁTICAS
DE AVALIAÇÃO CONSISTEM EM:

CRITÉRIOS:
- Conhecimento dos documentos legais, regulamentos e procedimentos

PREPARAÇÃO E ARMAZENAMENTO
DOS DOCUMENTOS

- Precisão e escolarização
- Capacidade de classificar, arquivar, armazenar e encontrar os documentos e
informações necessários
- Atenção aos pormenores

AVALIAÇÃO DE TAREFAS ADICIONAIS
(SÃO ATRIBUÍDAS TAREFAS ADICIO
- Avaliação de tarefas adicionais (são atribuídas tarefas adicionais às/aos estuNAIS ÀS/AOS ESTUDANTES OU ELAS/
dantes ou elas/es voluntariam-se para realizarem tarefas de acordo com as suas
ES VOLUNTARIAM-SE PARA REALIZA capacidades)
REM TAREFAS DE ACORDO COM AS
SUAS CAPACIDADES)
EXERCÍCIO OU TESTE
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO PESSOAL
DAS/OS ESTUDANTES (REÚNEM-SE
EVIDÊNCIAS DAS SUAS CONQUISTAS
PARA ADICIONAR AO SEU PORTEFÓLIO
DE COMPETÊNCIAS QUE É AVALIADO
PELA/O DOCENTE)

- Conhecimento
-Capacidades

- Conteúdo do diário de atividades das/os estudantes
- Portefólio de competências.

Outras possibilidades de avaliação, presentes em diferentes ES’s podem
consistir no seguinte:
– Avaliação de tarefa prática individual, a qual é levada a cabo durante todo
o período de trabalho da ES e destinada a verificar as capacidades práticas adquiridas, tais como emitir faturas, etc.
– Autoavaliação, dos seus próprios conhecimentos e capacidades ou dos pares. A
comparação de capacidades é efetuada pela equipa docente da ES. Cada membro
da equipa avalia-se a si próprio e à(s)/ao(s) colega(s), visando um reforço da
autoestima e da autoconfiança das/os participantes. Assim, é possível comparar
o autoconceito com a visão e opinião da/o Outro/a. A autoavaliação é realizada
regularmente, em momentos pré-definidos para o efeito, e os critérios a mobilizar podem ser: qualidade, eficiência, conhecimento relacionado com o trabalho,
resultados do trabalho; confiança, disciplina, autonomia, responsabilidade,
iniciativa e trabalho de equipa.
_
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– Uma avaliação das tarefas cumpridas, que depende dos departamentos da ES
e das funções, por exemplo, a preparação e apresentação verbal de um relatório
de tarefas utilizando o powerpoint e a sua defesa é realizada no final do curso de
simulação empresarial. As/os estudantes podem assim apresentar as suas conquistas em público. Os critérios para a apresentação verbal podem ser: clareza do
tema, estrutura e conteúdo do relatório; aspeto visual da apresentação – design,
disposição do texto, etc.; capacidade de síntese; capacidade para envolver a
audiência; clareza do discurso, consistência e razoabilidade e gestão do tempo e
da audiência.

Por vezes, o trabalho numa ES envolve a participação em eventos fora
das suas instalações, tais como, conferências, debates, celebrações
de aniversário das ES’s, competições, seminários, feiras de comércio,
discussões de mesa redonda, conferências de imprensa, eventos de
networking, etc. A avaliação da participação das/os estudantes nos
eventos é realizada com o objetivo de:

– identificar e avaliar conhecimentos, habilidades, capacidade para
organizar eventos e preparar apresentações;
– potenciar a atividade cognitiva, gestão do autoconhecimento, capacidade para organizar, consolidar e resumir o conhecimento adquirido;
– desenvolver o pensamento criativo, melhorar a capacidade de falar
em público e a atitude crítica em relação às capacidades individuais.

A avaliação numa ES deve contemplar, em continuum, todo o processo de aprendizagem das/os estudantes e as suas principais conquistas
individuais e em contexto de grupo. Frequentemente, a avaliação nas
ES’s estrutura-se numa multiplicidade de métodos e de técnicas de
avaliação, tais como entrevistas estruturadas ou livres, observação,
reflexão, revisão do trabalho, autoavaliação, etc. Todas/os recebem
uma avaliação do seu desempenho individual e em grupo, progresso
pessoal e nível de conhecimento alcançado, capacidades, competências
e habilidades.

Feira de Empresas Simuladas - Stand de vendas
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03.6
A QUALIDADE E
SUSTENTABILIDADE DE UMA
EMPRESA
SIMULADA (ES)

A qualidade do ensino numa Empresa Simulada (ES) é uma componente importante de todo o processo, que é sobretudo assegurada pela/o
docente. A vasta experiência do trabalho com ES’s noutros contextos
tem evidenciado que o nível de qualidade depende em grande medida
da competência das/os docentes, da sua motivação para o trabalho e da
orientação que dão à própria empresa.
A motivação das/os estudantes e a sua atitude face ao processo formativo
constitui uma das variáveis com maior impacto no nível da qualidade
de uma ES. Cada ES define os seus próprios objetivos de qualidade dos
negócios. A responsabilidade por estabelecer a política de qualidade pertence à gestão da ES. Cada ES deve desenvolver a sua estratégia em dois
aspetos: economicamente, através da construção do modelo de negócio e
pedagogicamente, com base na relação entre docente e estudante. Nesta
base, a formulação dos objetivos de qualidade de cada ES devem respeitar
os seguintes princípios:
fomento da responsabilidade, iniciativa e criatividade das/os estudantes para a concretização das tarefas;
possibilidade de apresentação e concretização de ideias e sugestões;
promoção do aumento do nível de qualificação;
fomento da cooperação entre as/os estudantes, em todas as áreas de atividade, baseada na confiança, responsabilidade pessoal e compreensão mútua;
registo permanente das discrepâncias e queixas dos clientes, que devem ser analisadas pelos vários níveis de gestão da ES;
desenvolvimento constante da estrutura organizacional da ES;
informação aos clientes sobre quaisquer problemas que surjam;
resposta a todas as questões relevantes colocadas pelos clientes;
investimento em atualizações de hardware, incluindo um ambiente de
trabalho moderno e confortável;
controlo de qualidade de todos os bens e serviços adquiridos;
monitorização constante e desenvolvimento do sistema de qualidade,
eliminação das desvantagens e comentários das/os estudantes sobre todas
as questões de gestão da qualidade;
responsabilidade de operar seguindo os procedimentos legais, necessidades dos clientes e os padrões da Europen-Pen International;
envolvimento de todas/os no sistema de gestão da qualidade da ES.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Todos os departamentos devem estar ao corrente, seguir, desenvolver e
manter a política de qualidade.
Os objetivos da qualidade são definidos juntamente com a planificação
anual do trabalho. Estes devem prever a melhoria dos resultados do
trabalho da ES, o aumento da qualificação do staff, o reforço da confiança dos clientes nos serviços prestados, a redução do número de queixas
válidas dos clientes e o aumento da cooperação com outras ES’s, parceiros
sociais e outras instituições.
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Passos possíveis para introduzir um sistema de gestão da qualidade na
empresa simulada:
identificação de processos de negócio;
desenvolvimento de esquemas de processos;
otimização dos processos;
identificação de indicadores de desempenho dos processos;
definição dos objetivos dos processos;
controlo e desenvolvimento dos objetivos de desempenho;
Sugestão: criar um departamento da qualidade na empresa simulada.

–
–
–
–
–
–
–

Os principais objetivos de um/a docente de ES para assegurar a qualidade
e sustentabilidade das atividades das ES’s são os seguintes:
constituir e manter a motivação do grupo de trabalho;
cuidar do material e da base técnica da ES (sala, equipamento, software, materiais metodológicos, etc.);
comunicação ativa e cooperação com o Gabinete Central Nacional e a
rede mundial de ES’s;
assegurar a eficácia das atividades da ES;
incitação e participação ativa em vários eventos empreendedores (feiras de comércio, exposições, conferências, seminários, eventos de lançamento de novos produtos e serviços, visitas a empresas de negócios reais,
mesas redondas, etc.);
utilizar de forma adequada um modelo de avaliação das aprendizagens;
participação ativa nas revisões e avaliações anuais da atividade das
ES’s (avaliações anuais das atividades, análise das transações comerciais,
revisões da participação em várias competições, etc.);

–
–
–
–
–
–
–

Assegurar a continuidade e sustentabilidade das ES’s é uma responsabilidade partilhada entre docentes e as entidades educativas/formativas que
acolhem esta metodologia. Estas devem manter-se ao corrente das atividades e conquistas das suas ES’s, prestando o devido apoio aos fornecedores, clientes e demais parceiros do negócio. Valoriza-se a divulgação de
informação sobre o conceito de ES, a partilha da experiência de trabalho
na ES, as metodologias usadas, as ideias de negócio das/os estudantes e a
organização de eventos públicos, uma vez que são eventos que conferem
visibilidade à instituição, à ES e sobretudo aos seus principais protagonistas: as/os estudantes.
Cada instituição que tenha ES’s em funcionamento pode decidir a sua
forma operacional; criar uma nova ES ou assumir uma ES já existente.
Em qualquer um dos casos, é crucial que a ES seja estabelecida e organizada como parte do mercado de simulação (nacional e internacional) por
um período de tempo tão longo quanto possível. Na forma obrigatória da
formação em ES, as/os estudantes podem mudar todos os anos mas a/o
docente deve permanecer ao longo do tempo. Desta forma, mantém-se
a sucessão do processo de ensino assim como a experiência entretanto
adquirida, e os contactos estabelecidos com outras ES.
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03.7

Entre os problemas principais que dificultam a implementação deste
método de aprendizagem destacam-se:
inexiste enquadramento legal para a introdução deste método nos
currículos académicos formais.
Inadequação das infraestruturas nas escolas e universidades para implementar este método – um espaço preparado para acolher um Empresa
Simulada (ES) deve estar equipado com: armário com prateleiras; pelo
menos 6 computadores ligados em rede; ligação à internet; um telefone;
um fax ou multifunções; 15 gabinetes, 30 lugares sentados, software.
ausência de enquadramento legal e de tradição para a simulação empresarial. A implementação desta metodologia beneficia largamente da
associação a uma Empresa Mentora;
deficiente promoção deste conceito em níveis de ensino anteriores ao
ensino superior.
Outros obstáculos possíveis poderão ser a difícil combinação de conhecimento teórico-prático por parte do corpo docente; limites de tempo (possibilidades limitadas, quando ocorre a transferência de tarefas na ES – por
exemplo, quando entra uma nova equipa de trabalho). No Quadro 5, apresentam-se algumas sugestões para a resolução de problemas frequentes.

–
–

PRINCIPAIS
DIFICULDADES
E ESTRATÉGIAS –
DE SUPERAÇÃO
–

QUADRO 5 | PROBLEMAS FREQUENTES E SUGESTÕES DE RESOLUÇÃO
PROBLEMA PRINCIPAL

SUGESTÕES PARA O RESOLVER

BAIXA MOTIVAÇÃO
DAS/OS ESTUDANTES

As/Os docentes devem investir em estratégias diferenciadas para motivar os vários
grupos-alvo. Devem recolher sugestões junto das/os estudantes sobre as melhores
formas de motivação: pode ser a participação numa feira de ES’s, trabalhar com
certificação ou grandes marcas (a motivação depende normalmente da preparação
prévia das/os estudantes).

BAIXO RENDIMENTO ACADÉMICO

Partilhar e recolher boas práticas junto de colegas

SUBSTITUIÇÃO DE DOCENTES DE
ES EM CASO DE FALTA

Definir padrões básicos no que toca ao perfil de docentes de ES nas instituições de
ensino vocacional/profissional.

CONFLITOS

As/Os docentes devem ter capacidade para gerir conflitos e serem flexíveis quando
necessário. Devem ter capacidade de estabelecer relações empáticas com as/os
estudantes.

FALTA DE CONCORDÂNCIA ENTRE ES’S

As/Os docentes devem abastecer o seu escritório através do comércio com outras
ES’s. Compras privadas: as/os docentes agem como clientes no mercado virtual
onde gastam os seus salários.

RELAÇÕES EMPOBRECIDAS COM
O MERCADO REAL

Convidar representantes de outras empresas verdadeiras para visitar a ES. Organizar visitas de estudo a empresas reais.
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AS/OS DOCENTES NÃO PARTILHAM
BOAS PRÁTICAS COM OUTROS

A Coordenação Pedagógica pode organizar encontros, onde os docentes e estudantes poderão apresentar as atividades realizadas e criar grupos de trabalho para
tarefas específicas.

NEM TODOS AS/OS ESTUDANTES TÊM
NEGÓCIOS DIÁRIOS SUFICIENTES, OU
COMPLETARAM AS TAREFAS QUE LHES
FORAM ATRIBUÍDAS

Adicionar tarefas especiais que foram dadas pela/o docente: ex. participar em competições, preparar apresentações, visitar outras ES’s, trabalhar em novas estratégias
de negócios ou criar novas fórmulas e fluxos de processos.

Tendo em vista a promoção do sucesso no processo de aprendizagem,
a/o docente deve ter em consideração os comportamentos elencados no
Quadro 6.

QUADRO 6 | COMPORTAMENTOS PROMOTORES DO SUCESSO DAS ES’S
NÃO ESQUECER…

A EVITAR…

- preparar antecipadamente;

- fazer tarefas que podem ser realizadas pelas/os estudantes;

- preparar sempre tarefas extra, quer em grupo, quer individuais, - atribuir tarefas demasiado complicadas ou pouco claras;
para o caso de as/os estudantes terem finalizado as tarefas
- ignorar os comentários e o feedback das/os participantes
definidas, ou não terem recebido solicitações de outras ES;
(verbal e não verbal);
- fornecer tarefas que promovam a cooperação com outras ES’s
- focar-se apenas nas/os estudantes mais ativos ou passivos;
e empresas de negócios verdadeiras;
- conceder espaço ao desleixo;
- fornecer instruções claras e material metodológico;
- criticar as/os estudantes e o seu trabalho de uma forma
- manter o grupo focado na tarefa;
condescendente em público;
- verificar o correio e outros contactos;
- permitir distrações na sala.
- envolver todas/os os participantes;
- reforçar o desempenho das/os estudantes;
- encorajar as/os estudantes a saírem da sua zona de conforto;
- fomentar a apresentação de questões e a participação ativa;
- encorajar e fortalecer o trabalho de equipa;
- realizar uma boa gestão do tempo;
- avaliar as/os participantes com regularidade durante o seu
trabalho;
- sumariar e dar feedback.
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–

NOTA FINAL
Aquando a finalização do Guia
metodológico que agora se
apresenta, encontrava-se ainda a
decorrer a experiência piloto de
operacionalização da metodologia
“Empresa Simulada”.
Esta experiência foi realizada no
âmbito de um Curso implementado pela Oikos – Delegação Norte
sobre a temática do Empreendedorismo no sector agrícola /
agroalimentar, dinamizado nas
instalações cedidas pela Escola
Profissional de Braga, envolvendo
um grupo de 14 jovens NEET.
O Curso de Agroempreendedorismo, desenvolvido com o
objectivo de capacitar os jovens
para a empregabilidade e facilitar
a sua inserção socioprofissional,
consubstanciou duas intervenções
distintas da Oikos;
- A capacitação de jovens NEET
para o empreendedorismo na área
dos Circuitos Curtos Agroalimentares (CCA) e sua integração socioeconómica na economia local (objectivos traçados no âmbito do projecto
“Localizar-te- Inclusão socioeconómica de jovens NEET na Economia
Local”, vencedor da terceira edição
do Prémio AGIR da REN - Redes
Energéticas Nacionais).
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- O treino de competências
transversais - sociais, pessoais
e de empregabilidade, através
da aplicação da metodologia de
simulação empresarial (actividade
constitutiva do projecto Practice@
Business:transferring, applying and
disseminating Practice Enterprise
methodology in Portugal).
O Curso de Agroempreendedorismo, com um total de 210h, contemplou 90h dedicadas à simulação empresarial, período durante o
qual os jovens formandos criaram
e puseram em funcionamento a
sua Empresa Simulada. Assumiram o papel de empresários e
circularam pelos diferentes postos
de trabalho dos diferentes departamentos da empresa (Recursos
Humanos, Marketing, Compras e
Armazém, Vendas e Contabilidade), tendo a responsabilidade de
gerir um negócio virtual do sector
agroalimentar.
Ao longo da experiência de simulação empresarial, foram replicadas
situações e procedimentos reais de
trabalho e simulado um ambiente
laboral, de forma a potenciar o
treino de competências técnicas e
transversais e a aprendizagem de

_
61

tarefas relacionadas com diferentes
funções assumidas na empresa.
A dinamização da simulação empresarial teve por base o modelo
pedagógico criado pela Oikos
no âmbito do projecto Practice@
Business para treino de competências transversais com jovens NEET
utilizando a metodologia Empresas
Simuladas. Esta iniciativa constituirá uma experiência central
para o percurso de aprendizagem
individual, grupal e organizacional,
nomeadamente, no que concerne
à aplicação da metodologia das
empresas simuladas, por parte
Oikos. Este Guia é, assim, uma
versão muito lacunar sobre esta
metodologia, porque, na realidade,
ela só se aprende, fazendo, devendo, então, ser abordado como um
desafio e convite, às/aos diferentes
intervenientes em processos educativos e formativos de jovens, para
o alargamento do seu reportório de
práticas pedagógicas e modelos de
intervenção e desenvolvimento de
competências.
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ANEXO I
RECEÇÃO
1. FLUXO FUNCIONAL
GESTÃO DO E-MAIL

CONTROLO DE PRESENÇAS E PONTUALIDADE

CONTROLO DE BENS CON- ATENDIMENTO DE CHAMADAS TELEFÓNICAS
SUMÍVEIS

Figura 1 | Fluxo funcional da Recepção

2. PRINCIPAIS TAREFAS

– monitorizar o stock de produtos consumíveis e encomendar o
material em falta;
– contactar as Empresas Simuladas (ES’s) internacionais para pedir
catálogos;
– gerir as tarefas diárias: chamadas telefónicas, fax, e-mails, correios, etc.
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ANEXO II
COMPRAS E
ARMAZÉM
1. FLUXO FUNCIONAL
EFETUAR ENCOMENDAS

CONTROLO DE NOTAS DE
ENTREGA E FATURAS

CONTROLO DE STOCK E
ARMAZÉM

GESTÃO DA PUBLICIDADE

Figura 2 | Fluxo funcional do Departamento de Compras e Armazém

2. PRINCIPAIS TAREFAS
O departamento de compras e armazém organiza-se tendo em conta os
seguintes critérios:
a) As tarefas diárias pendentes de gestão depositam-se em bandejas nas
secretárias;
b) As operações finalizadas arquivam-se em pastas;
c) As tarefas realizam-se de forma manual, com recurso a alguns modelos
informatizados, sendo que a utilização de um programa de gestão comercial é opcional, mas aconselhável.

3. PRINCIPAIS OPERAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO DE
SUPORTE
EMISSÃO DE PEDIDOS A
FORNECEDORES

CONTROLO DA
DOCUMENTAÇÃO

CONTROLO DO ARMAZÉM

Figura 3 | Circuito do Departamento de Compras e Armazém

ANEXOS

_
67

Na altura de levar a cabo uma ideia de negócio e iniciar as suas atividades, a empresa precisa de adquirir produtos (matérias primas, componentes, etc.). Todas as empresas devem realizar um processo de pesquisa e
seleção de fornecedores e de bens adequados às necessidades da empresa.
É, então, necessário criar uma ficha para cada fornecedor (Figura 4), de
modo a constituir um arquivo no qual se encontrem espelhadas as caraterísticas dos artigos fornecidos por cada um e as condições comerciais
que este oferece. As fichas dos fornecedores devem estar devidamente
ordenadas e classificadas de modo a agilizar a sua localização e facilitar
a consulta de dados. Devem estar organizadas por ordem alfabética e
guardadas na pasta “Documentação Comercial”.

03.1
EMISSÃO DE PEDIDOS
A FORNECEDORES

FICHA DE FORNECEDOR
EMPRESA:
N.I.F.:
CÓDIGO:
MORADA

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDADE

DISTRITO

TELEFONE

FAX

E-MAIL

OUTROS

Documento simulado sem valor para efeitos legais

CONDIÇÕES DE VENDA
DESCONTOS

FORMA DE PAGAMENTO

RAPPEL

COMERCIAL

TRANSPORTES

SEGURO

PRAZO DE ENTREGA

OBSERVAÇÕES

OUTRAS CONDIÇÕES

Figura 4 | Ficha de Fornecedor (exemplo)
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Quando o armazém deteta a inexistência de um ou vários produtos, é necessário preencher um formulário de pedido de compras (Figura 5), onde
conste a ordem interna de compra. Poderá enviar-se o pedido realizado
por correio eletrónico como ficheiro em anexo ou então realiza-se uma
chamada telefónica para o fornecedor.
ESPAÇO RESERVADO AO LOGOTIPO
DA EMPRESA E DADOS FISCAIS

Nº DE PEDIDO
REFERÊNCIA:
DATA:
PRAZO DE ENVIO:
MORADA DE ENTREGA:

EMPRESA

MORADA

REF/COD

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

CIF

POPULAÇÃO

CP

CIDADE

QUANTIDADE

PREÇO

VALOR

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

Nº CC CARGO:
CONDIÇÕES:

ACEITE POR:

Figura 5 | Pedido de Compras (exemplo)

ANEXOS
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A ordem interna de compra deposita-se na bandeja “Pedidos a realizar”
e este pedido deve ficar registado no “Livro de Registo de Compras”
(Figura 6).

REGISTO DE COMPRAS
DATA

FORNECEDOR

ANO:
Nº. DE PEDIDO

DATA DE
ENTREGA

Nº DA NOTA DE
ENTREGA

DATA DA
FATURA

Nº DA FATURA

VALOR DA
FATURA

Figura 6 |Página de Livro de Registo de Compras (exemplo)
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AÇÃO 1 | CLASSIFICAR A CORRESPONDÊNCIA DE ENTRADA

Recolher a documentação da bandeja “entrada de correio” e verificar a
entrada de correio eletrónico.

–
–
–

Classificar o correio em:
Notas de entrega
Faturas
Informação: publicidade e outros dados
AÇÃO 2 | VERIFICAR AS NOTAS DE ENTREGA DE MERCADORIA

Verificar a bandeja “Pedidos emitidos” para ver os pedidos a que correspondem a notas de entrega e verificar se a mercadoria recebida corresponde à solicitada, através da referência, quantidade, preço, etc. Fechar
o documento indicando a data e as iniciais do formando e fornecer uma
cópia da nota de entrega ao armazém, para que anotem a mercadoria
recebida. Por último, depositar na bandeja “Armazém”.
Depositar a nota de entrega na bandeja “Notas de Entrega recebidas” ou
seguir o processo e verificar a fatura do fornecedor como se expõe no
ponto seguinte.
AÇÃO 3 | COMPROVAR AS FATURAS CORRESPONDENTES ÀS NOTAS DE ENTREGA

Procurar na bandeja “Notas de entrega recebidas”, a nota de entrega
correspondente à fatura e verificar os seguintes dados:
Dados fiscais: designação, morada e NIF da nossa empresa.
Dados comerciais: referências dos artigos, quantidade e preço.
Verificar se se aplicam os descontos relevantes (ver ficha do
fornecedor)
Dados de liquidação da fatura: verificar o valor base e se foi aplicado o valor do IVA corretamente.
Datas de vencimento: verificar se as datas de vencimento se ajustam às nossas condições de pagamento.
Fechar a fatura indicando a data e as iniciais do formando e entregar cópia da fatura na tesouraria, depositando-a na bandeja “Pagamentos a fornecedores” deste departamento, para que efetuem o controlo
dos pagamentos.

–
–
–
–
–
–

Juntar a fatura à restante documentação da operação (ordem de compra,
pedido e nota de entrega) e arquivá-la na pasta “Faturas de fornecedores”,
a qual deve estar ordenada por fornecedor e número de fatura.

ANEXOS
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03.2
CONTROLO DA
DOCUMENTAÇÃO

03.3
CONTROLO
DO ARMAZÉM

Este departamento deve possuir uma ficha de registo de mercadoria (Figura 7) para cada produto que comercialize, isto é, para cada referência
(o mesmo produto mas de cor diferente ou apresentação diferente obriga
a abrir duas fichas). A ficha de registo de mercadoria é um documento
que serve para efetuar o controlo administrativo dos produtos ou artigos
armazenados e é onde se encontram refletidas todas as entradas e saídas
de um artigo do armazém. Estas fichas encontram-se disponíveis no
formato de folha de cálculo.
Deve estabelecer-se uma quantidade mínima por produto para se constituir um stock de segurança, o qual deve ser sempre mantido. O stock de
segurança é a quantidade de produtos que devem estar no armazém para
fazer face a imprevistos. Esta quantidade é registada na ficha de produto.

ARTIGO:

CÓDIGO:

REFERÊNCIA:

FORNECEDOR:

STOCK DE SEGURANÇA:

ENTRADAS

SAÍDAS

EXISTÊNCIAS

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

FICHA

CONCEITO CLIENTE
FORNECEDOR

Figura 7 | Registo de Mercadoria (exemplo)
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AÇÃO 1 | PREPARAR UM ORDEM INTERNA DE COMPRA

Quando se dá alta ou baixa de produtos nas fichas, deve comparar-se
a quantidade de produtos existentes com o stock de segurança mínimo estabelecido. Se as unidades de produto não forem suficientes procede-se à
emissão de uma ordem interna de compra (Figura 8). Neste pedido deve
indicar-se os dados relativos a cada produto (referência, fornecedor…) e a
quantidade de produtos a adquirir.
ORDEM INTERNA DE COMPRA

ESPAÇO RESERVADO AO LOGOTIPO DA EMPRESA

N.º ……………………………………….....

FICHA

FORNECEDOR

CÓDIGO

REFERÊNCIA

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

DESCRIÇÃO

UNIDADES

Figura 8 | Ordem Interna de Compra (exemplo)

De seguida, enviar a ordem de compra ao posto de emissão de pedidos,
depositando-o na bandeja “pedidos a realizar”.
AÇÃO 2 | REGISTAR A ENTRADA DE MERCADORIAS

É no posto de trabalho onde se localiza a bandeja “Armazém” que se depositam as notas de entrada dos nossos fornecedores. É necessário localizar a ordem interna da compra na pasta “Entradas armazém” e anotar os
diferentes produtos recebidos na ficha correspondente e indicar o saldo
existente atualizado. De seguida, fecha-se a nota de entrega indicando a
data e as iniciais do formando. Localizar a nota de entrega e arquivar na
pasta “Entradas armazém”, que deverá estar ordenada por fornecedor.

ANEXOS
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AÇÃO 3 | REGISTAR A SAÍDA DE MERCADORIAS

O departamento de vendas recebe o pedido do cliente e deposita-o na
bandeja “Armazém”.
No posto de trabalho do armazém, dá-se baixa das mercadorias nas
fichas correspondentes, indica-se o saldo existente atualizado e deixa-se o
pedido na bandeja “Pedidos para dar resposta”. Fechar o pedido do cliente
indicando a data e as iniciais do formando.

4. MATERIAL NECESSÁRIO A CADA POSTO
DE TRABALHO
TAREFAS

FORNECEDOR

Nº. DE PEDIDO

DATA DE ENTREGA

FICHA DE FORNECEDOR

DOCUMENTAÇÃO COMERCIAL

EMISSÃO DE PEDIDOS A FORNECEDORES - CENTRAL E OUTRAS EMPRESAS

PEDIDO DO LIVRO DE REGISTO
DE COMPRAS

PEDIDOS A REALIZAR
PEDIDOS EMITIDOS
ENTRADA DE COMPRAS
CORREIO

CONTROLO DA DOCUMENTAÇÃO
CLASSIFICAR A CORRESPONDÊNCIA
VERIFICAR AS FATURAS

FATURAS DOS FORNECEDORES LIVRO DE REGISTO DE COMPRAS

CONTROLO DO ARMAZÉM

FICHA DE REGISTO
DA MERCADORIA

PREPARAR UMA ORDEM INTERNA DE
COMPRA

ORDEM INTERNA DE COMPRA

REGISTAR ENTRADA
DE MERCADORIAS

ENTRADAS ARMAZÉM

REGISTAR SAÍDA DE MERCADORIAS

SAÍDAS ARMAZÉM

FICHA DE REGISTO
DA MERCADORIA

ARMAZÉM
ARMAZÉM

Quadro 7 | Material necessário a cada posto de trabalho do Departamento de Compras e Armazém
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ANEXO III
MARKETING
1. FLUXO FUNCIONAL
APRESENTAÇÃO À REDE
INTERNACIONAL

BASE DE DADOS
EUROPEN

LANÇAR
OFERTAS/PROMOÇÕES

CATÁLOGO, BLOG,
WEBSHOP…

Figura 9 | Fluxo funcional do Departamento de Marketing

2. PRINCIPAIS TAREFAS
O Departamento de Marketing organiza-se de acordo com os seguintes
critérios funcionais:

É UM DEPARTAMENTO DINÂMICO QUE TEM COMO OBJETIVO
DAR A CONHECER A EMPRESA À REDE DE EMPRESAS SIMULADAS
REALIZA CAMPANHAS PARA AUMENTAR AS VENDAS
DEVE CONTACTAR COM CLIENTES
CRIA E GERE A LOJA VIRTUAL
GERE AS REDES SOCIAIS DA EMPRESA
Figura 10 | Circuito do Departamento de Marketing
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3. PRINCIPAIS OPERAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO DE
SUPORTE

POSTO DE TRABALHO: MARKETING
TAREFAS

ATIVIDADES ASSOCIADAS

ELABORAR LISTA DE PREÇOS

INFORMAÇÃO PRÉVIA
OBTENÇÃO DE PREÇOS
ELABORAÇÃO DA LISTA
ENVIO
ARQUIVO

PREPARAR A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

ESTUDO DA APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

PREPARAR OFERTAS

ARQUIVO
ENVIO

ELABORAR CATÁLOGOS

ARQUIVO
ENVIO

CRIAR E GERAR A LOJA VIRTUAL

PROJETO DA LOJA
ATUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E PROMOÇÕES

GERIR AS REDES SOCIAIS DA EMPRESA

PRESENÇA DA EMPRESA EM REDES SOCIAIS
Quadro 8 | Tarefas e atividades dos postos de trabalho do Departamento de Marketing

03.1
ELABORAR A LISTA DE
PREÇOS

A elaboração da lista de preços pressupõe um conjunto alargado ações:
- Informação Prévia Consultar a margem a aplicar aos produtos no departamento
de tesouraria, a qual compreende os custos implicados e a percentagem de lucro
mínimo exigível. Consultar as fichas de fornecedor, produzidas a partir do posto
de negociação de compras.
–Obtenção de Preços Aplicar ao preço de compra a margem de cobertura de
custos e uma margem comercial em função dos objetivos de venda.
–Elaboração da Lista Criar uma lista de preços organizada por famílias de produtos e que contenha todas as referências a comercializar.
–Envio Anexar a lista de preços aos catálogos para enviá-los aos possíveis
clientes, ou então, em caso de modificações de preços, juntar à lista a uma carta
comercial de saudação.
–Arquivo Arquivar a lista elaborada na pasta “Marketing”.
Posteriormente, é conveniente enviar a lista para a faturação e estabelecer
uma periodicidade razoável para proceder à revisão dos preços aplicados.
_
76

PRACTICE@BUSINESS

Para comercializar o produto com êxito é necessário adaptar a apresentação do produto às necessidades do mercado. Deve estudar-se a embalagem mais adequada e estabelecer as unidades de venda mais convenientes, isto é, vender o produto à unidade ou em caixas de várias unidades,
conjuntos de caixas, etc. A embalagem do produto deve ser atraente e
ter em conta todos os componentes: recipiente, fecho, rotulagem, etc. É
necessário também escolher as caixas apropriadas para o seu transporte.

03.2

O departamento de Marketing exibe a sua atividade através das ofertas
que realiza. Devem elaborar-se ofertas de produtos no mínimo mensalmente e/ou por cada novo grupo de estudantes que integra o departamento. As ofertas têm como objetivo: facilitar a compra do produto para
aumentar as vendas; promover os produtos que interessa vender; captar
novos clientes, etc. As ofertas podem enviar-se por correio tradicional
ou por e-mail. Deve informar-se a faturação acerca da oferta em curso e
arquivar as ofertas na pasta “Marketing”.

03.3

O catálogo deve dar a conhecer os produtos que a empresa comercializa
e deve ser suficientemente atrativo para impulsionar a compra por parte
dos possíveis clientes. Deve ser elaborado pelo menos um catálogo por
ano e com a melhor apresentação possível. Podem-se elaborar folhetos
desdobráveis para promover os produtos, de modo a ter um formato mais
simples do que o catálogo. O catálogo deve ser enviado com uma carta
de apresentação e ambos devem ser inseridos num envelope fechado que
será depositado na bandeja de saída da receção.
Deve elaborar-se uma lista das empresas a quem foi enviado o catálogo e
guardar no mínimo um exemplar de cada catálogo e/ou folheto realizado
de modo a existir um histórico.

03.4

Através da criação de sites, ou recorrendo à plataforma eletrónica da
Europen-Pen Internacional, deve ser criada e gerida uma loja virtual. Ter
em conta que é necessário fazer promoções e lançar produtos novos pelo
menos uma vez por mês, ou de cada vez que chega um grupo novo de
estudantes ao departamento, e coordenar as promoções com o departamento de compras e o de vendas para estabelecer um preço correto.

03.5

ANEXOS
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ESTUDAR A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

PREPARAR OFERTAS

ELABORAR CATÁLOGOS

CRIAR E GERIR A LOJA
VIRTUAL

03.6
GERIR AS REDES
SOCIAIS DA EMPRESA

As redes sociais são também uma importante ferramenta de comunicação e com um enorme potencial comercial que deverá ser aqui aproveitado, através da criação de contas da empresa, para estabelecer contacto
direto com os clientes da empresa e comunicar as diversas ações que a
companhia dinamiza. Ter em atenção os seguintes pontos estratégicos:
introduzir imagens; questionar o cliente sobre a ação comercial que está a
ser levada a cabo e promover a loja virtual.

4. MATERIAL NECESSÁRIO A CADA POSTO
DE TRABALHO

TAREFAS

ARQUIVOS

FORMULÁRIOS

ELABORAR LISTA DE PREÇOS

MARKETING

LISTA DE PREÇOS

BANDEJAS

ESTUDAR A APRESENTAÇÃO
DO PRODUTO
PREPARAR OFERTAS

MARKETING

ELABORAR CATÁLOGOS

MARKETING

LISTA DE CATÁLOGOS ENVIADOS

CRIAR E GERIR A LOJA VIRTUAL
Quadro 9 | Material necessário a cada posto de trabalho do Departamento de Marketing
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ANEXO IV
CONTABILIDADE
1. FLUXO FUNCIONAL
MANUTENÇÃO DA CONTA- REGISTOS
BILIDADE GERAL
CONTABILÍSTICOS
GESTÃO DE CAIXA

VERIFICAR CONTAS

BALANCETES

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SERVIÇOS FINANCEIROS

Figura 11 | Fluxo funcional do Departamento de Marketing

2. PRINCIPAIS TAREFAS
O departamento de Contabilidade organiza-se tendo em conta os seguintes critérios:
a) As tarefas diárias pendentes de gestão depositam-se nas bandejas de
secretária;
b) As operações finalizadas são arquivadas em pastas;
c) As tarefas implicam uma combinação de trabalho com programas
bancários online e os registos em suporte informático do tipo Excel (ou
qualquer folha de cálculo).

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lista de tarefas iniciais neste departamento:
Orçamento provisório: configuração, implementação, monitorização;
Ativos e capital da empresa, balancete inicial e previsões de resultados;
Painéis mensais e trimestrais e monitorização do fluxo de caixa: criação,
implementação, volume de negócios e monitorização do valor acrescentado;
Abertura de conta bancária: procedimentos com a banca nacional, assinaturas autorizadas, ferramentas, instrumentos e procedimentos bancários;
Configuração da contabilidade: instalação e configuração de software
de contabilidade, procedimentos de entrada, gravação e backup;
Lista de contas internas: definição e implementação de software;
Inventário de ativos, identificação e rotulagem, implementação de
tabelas de depreciação;
Acompanhamento dos pagamentos dos clientes e política de cobrança;
Calendarização de impostos: implementação, monitorização do procedimento das primeiras declarações de impostos.

ANEXOS
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3. PRINCIPAIS OPERAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO
DE SUPORTE

03.1
PAGAMENTOS

REGISTO PREVISÃO DE
PAGAMENTOS

FICHA PAGAMENTOS
FORNECEDOR

GESTÃO BANCÁRIA:
COMPROVATIVOS DE
PAGAMENTOS

Figura 12 | Circuito de Pagamentos do Departamento de Contabilidade

AÇÃO 1 | PREVISÃO DE PAGAMENTOS: CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO REGISTO

Para saber quais são as necessidades da tesouraria da empresa terá que se
elaborar um registo no qual se anotam todos os pagamentos pendentes
gerados pela atividade da empresa, basicamente fornecedores e credores.
Deve criar-se um ficheiro com o nome “Previsão de Pagamentos” numa
folha de cálculo que contenha a seguinte informação:

– Período de referência (semanal/mensal)
– Forma de pagamento (recibo bancário/cheque/transferência)
– Nome do fornecedor
– Número da fatura
– Montante da fatura
– Data de vencimento
– Estado (pendente/paga)
– Observações
_
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PREVISÃO DE PAGAMENTOS:

Nº FATURA

DATA FATURA

FORNECEDOR

MONTANTE
FATURA

ANO:

MÊS:

DATA
VENCIMENTO

MODO
PAGAMENTO

PAGAMENTO
PROCESSADO

Figura 13 | Registo de Previsão de Pagamentos (exemplo)

Registar as faturas de fornecedores e credores que se encontram depositadas na bandeja “Pagamento de fornecedores”. Indicar em cada fatura
a palavra “Previsão” e as iniciais e nome da/o estudante que realizou a
tarefa para saber que já foi registada e anotada na ficha do fornecedor, tal
como se indica de seguida. Pode criar-se um registo para cada banco no
qual existam pagamentos domiciliados. Guardar as listagens numa pasta
que indique “Previsão de pagamentos e cobranças”, na qual deve existir
um separador para cobranças e outro para pagamentos (caso seja em
suporte papel)

ANEXOS
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AÇÃO 2 | FICHA DE PAGAMENTOS AOS FORNECEDORES: CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO

A empresa necessita de saber o que deve a cada momento a um fornecedor e/ou credor em concreto. Para isso deverá criar-se uma ficha de
fornecedor e/ou credor, na qual serão anotadas as faturas recebidas cujo
pagamento se encontra pendente e será efetuado posteriormente. Deve
então criar-se um ficheiro com o nome “Ficha de pagamentos aos fornecedores” (pode também criar-se a “Ficha de Pagamentos aos Credores”)
numa folha de cálculo que contenha a seguinte informação:
Cabeçalho: nome do fornecedor, NIF e código
Dados da fatura: data, número e montante
Dados relativos ao vencimento: data de vencimento e forma de
pagamento
Dados relativo ao pagamento: data de pagamento segundo a entidade
bancária
As faturas de cada fornecedor e/ou credor deverão ser anotadas na ficha.
O pagamento deve ser anotado num momento posterior. As cópias das
faturas devem ser arquivadas na pasta “Faturas de fornecedores/credores”
e ordenadas por empresa.

–
–
–
–

AÇÃO 3 | GESTÃO BANCÁRIA: COMPROVATIVOS DE PAGAMENTO

Para se saber os pagamentos que a empresa realiza é necessário aceder
ao extrato bancário da conta corrente e comprovar as operações registadas. Se essa consulta for realizada através do sistema de banca online da
Europen-Pen International, deve selecionar-se na respetiva plataforma do
banco “Extratos bancários” e indicar as datas a consultar. A tarefa seguinte consiste em imprimir o extrato e anotar os pagamentos realizados aos
fornecedores e credores nas fichas correspondentes: Ficha de pagamento
ao fornecedor; Ficha de pagamento ao credor; Registo Previsão de Pagamentos. Opcionalmente podem ainda imprimir-se os recibos justificativos de cada fatura paga e juntá-los ao respetivo documento da capa
“Faturas fornecedores/credores”.
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03.2
PAGAMENTOS

REGISTO DE PREVISÃO DE FICHA DE COBRANÇAS
COBRANÇAS
AO CLIENTE

GERAÇÃO DE REMESSA
BANCÁRIA

GESTÃO BANCÁRIA:
COMPROVATIVOS DE
COBRANÇAS

Figura 14 | Circuito de Cobranças do Departamento de Contabilidade

AÇÃO 1 | PREVISÃO DE COBRANÇAS: CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO REGISTO

Para saber quais são as faturas que a empresa tem com cobrança pendente é necessário efetuar um registo no qual se anotam todas as cobranças
pendentes geradas pela atividade comercial da empresa. Deve criar-se um
ficheiro designado “Previsão de cobranças” (Figura 15) numa folha de
cálculo que contenha a seguinte informação:
Período de referência (semanal/mensal)
Nome do cliente
Número da fatura
Montante da fatura
Data de vencimento
Estado (pendente/cobrado)
Forma de cobrança (recibo bancário/cheque/transferência)
Observações
Registar as faturas de clientes que estão depositadas na bandeja “Cobrança de Clientes”. Indicar na fatura a palavra “Previsão” e as iniciais do
formando que realiza a tarefa para saber que já foi registada e anotá-la
na ficha de cliente tal como se indica a seguir. Guardar as listagens numa
pasta que indique “Previsão de pagamentos e cobranças” na qual deverá
existir um separador para cobranças e outro para pagamentos (caso se
trate de registos em suporte papel).

–
–
–
–
–
–
–
–
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ANO:

DATA

CLIENTE

Nº FATURA

MONTANTE
FATURA

VENCIMENTO

FORMA DE
COBRANÇA

COBRANÇA
PROCESSADA

DATA DE
ENTRADA NO
BANCO

Figura 15 | Registo de Previsão de Pagamentos (exemplo)

AÇÃO 2 | FICHA DE COBRANÇA AO CLIENTE: CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO

A empresa necessita de saber os valores que tem em cobranças pendentes
a cada momento de um cliente em concreto. Por isso deve ser criada uma
ficha de cliente na qual se devem anotar as faturas emitidas e mais tarde a
cobrança.
Deverá ser criado um ficheiro chamado “Ficha de Cobrança de Cliente”
numa folha de cálculo que contenha a seguinte informação:
Cabeçalho: nome do cliente, NIF e código
Dados da fatura: data, número e montante
Dados relativos ao vencimento: data de vencimento e forma de cobrança
Dados relativos à cobrança: data de cobrança segundo a entrada na
entidade bancária
Observações
Anotar as faturas de cada cliente na ficha correspondente e posteriormente deverá ser anotada a cobrança.

–
–
–
–
–

AÇÃO 3 | GERAÇÃO DE REMESSA BANCÁRIA

AÇÃO 4 | GESTÃO BANCÁRIA: COMPROVATIVOS DE COBRANÇAS

Opta-se aqui por não explicitar o conteúdo destas ações, porque elas se
relacionam se forma muito estreita com a utilização da plataforma bancária disponibilizada pela Europen-Pen-International.
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4. MATERIAL NECESSÁRIO A CADA POSTO DE TRABALHO

TAREFAS

ARQUIVOS

FORMULÁRIOS

BANDEJAS

PREVISÃO DE PAGAMENTOS

PREVISÃO DE PAGAMENTOS
E COBRANÇAS

PREVISÃO DE PAGAMENTOS

PAGAMENTO DE FORNECEDORES

FICHA DE PROVEDOR

FATURAS FORNECEDORES/
CREDORES

FICHA DE PAGAMENTOS
A FORNECEDORES

GESTÃO BANCÁRIA: COMPROVATIVOS DE PAGAMENTOS

PREVISÃO DE COBRANÇAS

----------------------

PREVISÃO DE PAGAMENTOS
E COBRANÇAS

FICHA DE CLIENTE

COBRANÇA DE CLIENTES

----------------------

REMESSA DE CLIENTES
(ELETRÓNICO)
FATURAS DE CLIENTES

GESTÃO BANCÁRIA: COMPROVATIVOS DE COBRANÇA

----------------------

----------------------

PREVISÃO DE COBRANÇAS

----------------------

----------------------

COBRANÇA DE CLIENTES

FICHA DE COBRANÇA DE CLIENTE

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

Quadro 9 | Material necessário a cada posto de trabalho do Departamento de Contabilidade
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ANEXO V
VENDAS
1. FLUXO FUNCIONAL
RECEBER ENCOMENDAS

PREPARAR NOTAS DE
ENTREGA

FATURAÇÃO

Figura 14 | Fluxo funcional do Departamento de Vendas

2. PRINCIPAIS TAREFAS
O departamento de vendas organiza-se de acordo com os seguintes
critérios:
a) As tarefas diárias pendentes de gestão depositam-se nas bandejas de
secretária;
b) As operações finalizadas são arquivadas em pastas;
c) As tarefas realizam-se manualmente (com suporte informático) de
modo a facilitar a aprendizagem.
Lista de principais tarefas neste departamento:

– Preços: definição de preços de venda ao consumidor final, preços
de revenda, preços sob consulta;
– Segurança, embalamento e entrega dos produtos vendidos: definição de acordos de parceria, inclusão de custos de envio nas ofertas;
– Condições e termos de venda: criação, distribuição, tradução, inclusão em todas as ofertas e catálogos;
– Gestão de armazém: criação, gestão de inventário, monitorização
de stocks;
– Política comercial: implementação, procedimento de monitorização;
– Painéis (mensais, trimestrais, anuais): criação, implementação e
monitorização
– Base de dados dos fornecedores: implementação, monitorização,
serviço pós-venda, prospeção;
– Sistema de gestão da relação com o cliente: implementação, monitorização, serviço pós-venda, política de fidelização do cliente.
_
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3. PRINCIPAIS OPERAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO DE
SUPORTE

RECEÇÃO DE PEDIDOS

ELABORAR, EMITIR
E ENVIAR NOTAS
DE ENTREGA

ELABORAR, EMITIR
E ENVIAR FATURAS

Figura 15 | Circuito de Vendas e Faturação

A receção de pedidos é responsável pela elaboração das Fichas de
Cliente (Figura 16). A ficha deverá conter os dados comerciais da empresa (nome, código, morada, país, telefone, descontos que se aplicam,
dados fiscais, etc.). Esta deverá ser depositada na pasta “Documentação Comercial”.

ANEXOS
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03.1
RECEÇÃO DE PEDIDOS

FICHA DE CLIENTE
EMPRESA:
N.I.F.:
CÓDIGO:
MORADA

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDADE

DISTRITO

TELEFONE

FAX

E-MAIL

OUTROS

CONDIÇÕES DE VENDA

Documento simulado sem valor para efeitos legais

DESCONTOS
RAPPEL

FORMA DE PAGAMENTO
COMERCIAL
Nº DE CONTA CORRENTE

TRANSPORTES

SEGURO

PRAZO DE ENTREGA

OBSERVAÇÕES

OUTRAS CONDIÇÕES

Figura 16 | Ficha de Cliente (exemplo)

Partindo da bandeja “Pedidos pendentes para atender”, classificar os
pedidos dos clientes da Central de Simulação e das empresas simuladas. Anotar os pedidos recebidos no documento “Registo de vendas”
(Figura 17). Depois de serem registados, os pedidos devem ser depositados na ”bandeja do Armazém” do posto de trabalho “Controlo de
armazém”, alimentando o fluxo de informação sobre a existência de
stock no armazém que permita satisfazer o pedido.
_
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REGISTO DE VENDAS
DATA

CLIENTE

ANO:
Nº. DE
PEDIDO

DATA DE
ENTREGA

Nº DA NOTA
DE ENTREGA

DATA DA
FATURA

Nº DA
FATURA

VALOR DA
FATURA

VENCIMENTO

Figura 17 | Ficha de Registo de Clientes (exemplo)

A partir da bandeja “Pedidos pendentes para atender”, pegar nos pedidos que se depositaram no “Controlo de armazém” até à data. Procurar
o pedido do cliente na bandeja “Pedidos pendentes para atender” e
elaborar a nota de entrega a partir do formato do documento em Excel
(ou qualquer folha de cálculo). Registar a nota de entrega no “Registo
de vendas”. Depositar a nota de entrega na bandeja “Notas de entrega
com faturação pendente”. Depositar as notas de entrega na bandeja
“Notas de entrega com faturação pendente” para enviar conjuntamente
com a fatura ao cliente (após esta ter sido elaborada e registada).

ANEXOS
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03.2
ELABORAR, EMITIR
E ENVIAR NOTAS
DE ENTREGA

Na prática emite-se a fatura quando se tem a certeza que a nossa mercadoria foi entregue e se encontra em conformidade. No caso da Empresa Simulada, para não alongar mais o processo, fatura-se e envia-se
a nota de entrega e a fatura em simultâneo ao cliente.
Para faturar corretamente devemos seguir os seguintes passos:
Localizar a Ficha de Cliente, a partir da qual se vão obter os dados
fiscais que devem constar no cabeçalho da fatura e proceder à sua emissão;
Retirar a nota de entrega da bandeja “Notas de entrega com faturação pendente” para indicar os detalhes da fatura (código dos artigos,
quantidade);
Consultar a lista de preços para fixar os montantes e liquidar a fatura.
Consultar na Ficha de Cliente os descontos possíveis ou preços
preferenciais;
Aplicar o I.V.A.;
Consultar na Ficha de Cliente a forma de pagamento e indicá-la na
fatura;
Aceder ao modelo de fatura tendo em conta os dados anteriores
para calcular e elaborar a fatura;
Anotar a fatura no livro de Registo de Faturas Emitidas (Figura X).

03.3
ELABORAR, EMITIR E
ENVIAR FATURAS

–
–
–
–
–
–
–
–

ANO:
DATA

FOLHA:
Nº FATURA

CLIENTE

BASE TRIBUTÁVEL

N.I.F.

TOTAIS:

% IVA
ATRIBUÍDO

% DE
SOBRETAXA
EQUIVALENTE

MONTANTE
DO IVA

- €

MONTANTE
SOBRETAXA MONTANTE
EQUIVATOTAL
LENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-€
Figura 18 | Registo de Faturas Emitidas (exemplo)

_
90

PRACTICE@BUSINESS

Finalizar a fatura indicando a data e as iniciais da/o estudante e arquivá-la com os restantes documentos (pedido de cliente e nota de entrega) na pasta “Faturas emitidas”. De seguida, fazer chegar uma cópia da
fatura ao Departamento de Contabilidade, depositando-a na bandeja
“Cobrança de clientes”. Este arquivo será o registo oficial das faturas
emitidas pela empresa e estas devem estar ordenadas por número de
fatura, da menor para a maior. Para finalizar, anotar os dados (data,
montante, vencimento, número) da fatura no “Registo de Vendas” para
que exista um registo das faturas que foram emitidas.
O envio da fatura pode seguir a seguinte proposta: introduzir a nota
de entrega e a fatura num envelope aberto com os dados de contacto
do cliente e depositá-lo na bandeja de saída da correspondência da
receção ou, em alternativa, poderá substituir-se o envio de carta pelo
correio postal pelo envio através de correio eletrónico.

4. MATERIAL NECESSÁRIO A CADA POSTO
DE TRABALHO
TAREFAS

ARQUIVOS

FORMULÁRIOS

DOCUMENTAÇÃO PRÉVIA

DOCUMENTAÇÃO COMERCIAL

FICHA DE CLIENTE

RECEÇÃO DE PEDIDOS
DE CLIENTES
EMISSÃO DE NOTAS
DE ENTREGA A CLIENTES

MARKETING

BANDEJAS

LIVRO DE REGISTO DE VENDAS

PEDIDOS PENDENTES PARA
ATENDER

NOTA DE ENTREGA

NOTAS DE ENTREGA COM FATURAÇÃO PENDENTE

FATURA
EMISSÃO DE FATURAS A CLIENTES FATURAS EMITIDAS

LIVRO DE REGISTO
DE FATURAS EMITIDAS
Quadro 10 | Material necessário a cada posto de trabalho do Departamento de Vendas
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