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Introdução
A internacionalização das empresas é um aspeto de crescente importância para a União
Europeia. No entanto, denotam-se limitações na propensão para a internacionalização
e no conhecimento necessário às empresas para a sua afirmação internacional com
garantias de estabilidade, i.e. lacunas no conhecimento necessário para garantir o
sucesso na internacionalização das empresas. Ao desenvolver a capacidade de
internacionalização junto das PME, start-ups e potenciais empreendedores
pretendemos preencher essas lacunas.
O projeto wINGS pretende incorporar Jogos Virtuais (JV) de Gestão Estratégica na
educação empresarial, desenvolvendo as competências dos formadores para criar
conteúdos de realidade virtual e usá-los em formação sobre Gestão Estratégica.
Os objetivos específicos do projeto são:
 Aprofundar o diagnóstico das competências atuais dos formadores para o uso
de jogos virtuais em Gestão Estratégica,
 Desenvolver um curso incluindo 6 notas didáticas e jogos didáticos online em
Gestão Estratégica,
 Realizar um teste piloto das notas didáticas com 50 formadores (10 por país)
 Desenvolver 6 jogos didáticos online (jogos virtuais),
 Realizar um teste piloto dos jogos com 250 empreendedores (cada formador
com 5 em cada país),
 Desenvolver um livro de texto e um artigo sobre o uso de TIC no processo de
aprendizagem,
 Disseminar os resultados do projeto, de modo a assegurar uma ampla
exploração dos mesmos.
O projeto irá criar um curso online com notas didáticas e casos para “serious games”
(jogos sérios, jogos didáticos ou jogos virtuais), ambas as componentes inseridas num
Ambiente de Aprendizagem concebido para desenvolver competências de
empreendedorismo e internacionalização. Em última instância, o objetivo é
treinar/ensinar o jogador sobre assuntos ligados à internacionalização usando situações
da vida real.
A abordagem de ensino inovadora e sofisticada do projeto usando o Ambiente de
Aprendizagem com casos de jogos didáticos virtuais, vai fortalecer as capacidades dos
jogadores/formandos sobre a internacionalização do seu negócio. Os participantes vão
trabalhar colaborativamente para recolher informação e assim aumentar o seu
conhecimento em áreas específicas no mercado global, tais como: assuntos financeiros,
plano de marketing e plano de negócios. Através do projeto wINGS, a parceria quer
influenciar as ambições e competências de internacionalização na Europa e influenciar
futuras histórias empresariais bem-sucedidas.

1

wINGS – Internationalization serious Game for Start-ups and entrepreneurs

Espera-se que um mínimo de 550 representantes dos grupos-alvo participem
diretamente nas atividades do projeto; cerca de 2500 representantes dos grupos-alvo e
outras partes interessadas deverão participar em algumas das atividades e cerca de
30.000 serão informados sobre o projeto através dos canais eletrónicos.

Sobre o relatório
Aquando da preparação deste projeto foi efetuado um estudo sobre o estado-da-arte
da internacionalização para start-ups e empreendedores e o seu peso na educação.
Nesta fase, será definido um quadro de competências, que resulta da informação obtida
através de consulta bibliográfica e trabalho de campo, contribuindo para determinar
seguintes aspetos:
1. Caracterização da educação para start-ups e empreendedores e suas vantagens
nos países da parceria;
2. Aspetos pedagógicos propiciadores do espírito empreendedor através da
utilização de abordagens educacionais abertas e práticas de ensino modernas
focadas em start-ups e empreendedores;
3. Especificações técnicas (design educacional) para a conceção de recursos de
formação;
4. Boas práticas de empreendedorismo, abordagens educacionais inovadoras em
uso e indicadores de qualidade;
5. Necessidades de formação dos empreendedores/passos necessários para a
implementação bem-sucedida de abordagens de educação aberta nas suas
práticas diárias.
Nos primeiros meses do projeto, a parceria realizou um levantamento de informação
junto de mais de 30 peritos em empreendedorismo que participaram em focus groups,
e cerca de 300 professores e formadores dos países parceiros. O trabalho de campo
versou sobre a análise de competências e identificação de tópicos de jogos virtuais sobre
Gestão Estratégica. Os formadores e educadores envolvidos foram avaliados sobre o
nível de competência em jogos virtuais e utilização das TIC. A análise incluiu:
1. Avaliação das competências efetivas de internacionalização e TIC.
2. Definição dos tipos de internacionalização para start-ups, assim como
necessidades e problemas a abordar e resolver.
3. Definição dos setores económicos nos quais as start-ups operam e que devem
ser abordados.
O documento que sintetiza os resultados da fase inicial do projeto servirá como base
para as restantes atividades do mesmo, mais especificamente: desenvolver o currículo
de um curso de internacionalização, identificar um referencial de qualidade, desenhar
percursos ajustados para a educação em internacionalização, criar conteúdos
formativos.
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SUMÁRIO DOS RESULTADOS
1. Pesquisa online sobre jogos virtuais e competências TIC de professores e
formadores
No período Março – Abril 2019, a parceria wINGS disponibilizou um questionário online
nos 6 países parceiros – Bulgária, Chipre, República Checa, Polónia, Portugal e Espanha.
O questionário teve como objetivo analisar e avaliar as competências dos educadores e
formadores na utilização das TIC e jogos virtuais, assim como recolher a sua opinião
sobre as vantagens e desvantagens do uso deste tipo de recursos nos processos de
ensino e aprendizagem.
Cerca de 300 professores e formadores participaram nesta sondagem, dos quais 171
(57%) são mulheres e 129 (43%) são homens. 45% dos participantes têm menos de 40
anos de idade, 35% têm entre 40 e 50 anos, e 20% têm mais de 50 anos (Figura 1).
Figura 1: Idade dos participantes no questionário online wINGS
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Mais de metade dos participantes no questionário têm mais de 11 anos de experiência
em ensino/formação. Cerca de 1/3 têm entre 1 e 10 anos e 11% têm menos de um ano.
A maioria dos participantes conhece os termos relacionados com tecnologias
informáticas no ensino: 94% conhecem o acrónimo “TIC”, 86% conhecem a expressão
“Ambientes de Aprendizagem Virtual” e 82% estão familiarizados com o termo “Jogos
Virtuais” (Figura 2).
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Figura 2: Familiaridade dos participantes no questionário online wINGS com os termos
ligados às TIC na educação
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45% dos participantes usam recursos TIC na maioria das suas sessões, 19% usam uma
vez por semana, 18% uma vez por mês, 12% usam poucas vezes por ano e 5% não usam.
Os dispositivos usados mais frequentemente são computadores (73%), tablets ou
outros dispositivos ligados à internet (59%). 40% dos professores também usam
laboratórios informáticos e 32% trabalham com quadros brancos interativos.
37% avaliam o seu domínio das TIC como bom, 33% como moderado e 12% consideramse especialistas, enquanto 18% admitem que são iniciantes ou não utilizadores.
A maioria dos participantes sente-se confiante com a utilização de TIC, mas 16%
sentem falta de confiança (Figura 3). 62% sentem-se confiantes ou muito confiantes no
uso de recurso tecnológicos com os alunos/formandos, enquanto 16% admite não ter
confiança nas suas competências digitais.
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Figura 3: Confiança dos participantes no questionário online wINGS na utilização de TIC
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Não há requisitos rigorosos sobre a formação TIC dos professores/formadores nas
escolas dos participantes. 63% dos professores e formadores afirmam que não são
obrigados a frequentar uma formação em TIC. A Espanha e a Bulgária são os países com
maior proporção de participantes onde a formação em TIC para professores é
obrigatória na respetiva instituição de ensino (Figura 4).
Figura 4: Obrigatoriedade de frequência de formação em TIC
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32% dos professores não frequentaram qualquer formação TIC ou frequentaram
somente formações com duração inferior a um dia nos últimos 2 anos. 28% dos
inquiridos participaram em formações com duração de 1 a 3 dias; 15% em formações de
4 a 6 dias e os restantes 25% passaram mais de 6 dias em formação sobre TIC (Figura 5).
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Figura 5: Envolvimento dos participantes no questionário online wINGS em formação TIC
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A maior proporção de pessoas que não participaram em qualquer formação TIC
encontra-se na Bulgária, Polónia e Espanha, onde cerca de metade dos professores
questionados tiveram uma participação nula ou muito limitada em formação TIC
recentemente (Figura 6). Em sentido inverso, Portugal e a República Checa têm o maior
número de participantes envolvidos em formação TIC com duração superior a 6 dias.
Figura 6: Envolvimento dos participantes em formação TIC por país
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72% dos professores e formadores que participaram no questionário estiveram
envolvidos em formações para iniciantes sobre o uso da internet ou aplicações
básicas, enquanto 66% melhorou as suas competências TIC através da
autoaprendizagem. Na Bulgária, República Checa e Polónia, mais de 80% recorre à
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autoaprendizagem. 54% participaram em formações sobre equipamentos específicos
(quadro branco interativo, computador portátil, etc.), em cursos sobre o uso das TIC na
educação e em comunidades online (ex. Listas de e-mail, twitter, blogues) para
colaboração online com outros professores. 44% estiveram envolvidos em formações
realizadas por pessoal da sua instituição de ensino e em formação sobre temas
específicos como tutoriais de aplicações de ensino, simuladores, etc.). 40% participaram
em cursos avançados sobre o uso de ferramentas da internet (criação de websites,
páginas, videoconferência, etc.) em cursos avançados (processamento Word avançado,
bases de dados relacionais complexas, ambientes de aprendizagem virtual, etc.) e
noutras oportunidades de desenvolvimento profissional relacionadas com as TIC. 35%
dos participantes no questionário tiveram formação sobre o uso de multimédia.
Portugal, Espanha e Polónia são os países com maior proporção de participantes em
cursos avançados.
Os participantes usam maioritariamente recursos online para preparar as suas aulas e
materiais de formação. (Figura 7)
Figura 7: Frequência das atividades TIC implementadas pelos professores/formadores
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Mais de três quartos dos respondentes (77%) usa a internet para pesquisar informação
e preparar lições pelo menos uma vez por semana ou mais frequentemente. 48% usam
regularmente aplicações para preparar aulas ou apresentações e 42% cria os seus
próprios recursos digitais para alunos/formandos. 40% usam materiais da plataforma
ou ambiente de aprendizagem virtual da respetiva instituição de ensino e usa as TIC para
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feedback e avaliação. 33% usam plataformas educativas online ou ambientes de
aprendizagem como um recurso de ensino durante as aulas. 25% dos respondentes
usam aplicações móveis, 18% usam simulações online e jogos virtuais, sendo que 15%
usam quadros interativos.
A grande maioria dos participantes concorda totalmente ou em grande medida com
os benefícios das TIC no ensino, especialmente no que toca aos seguintes aspetos:
• As TIC tornam as aulas mais práticas (81%),
• 77% acreditam que as TIC melhoram a motivação dos estudantes/formandos e
73% afirmam que estes obtêm a informação mais facilmente,
• Para 76% dos inquiridos, as TIC são essenciais para preparar os
estudantes/formandos para viver e trabalhar no século XXI e 68% acreditam que
as TIC também fortalecem as competências transversais dos alunos/formandos,
• 68% pensam que as TIC facilitam a colaboração e trabalho em grupo e melhoram
o ambiente da turma,
• Segundo 64% dos respondentes, as TIC melhoram a concentração e a autonomia
dos estudantes (podem repetir os exercícios se necessário, explorar mais
detalhadamente tópicos que lhes interessam, etc.),
• 62% consideram que as TIC ajudam os formandos a trabalhar mais, a
compreender e recordar mais facilmente o que aprenderam,
• 60% concordam que as tecnologias informáticas melhoram o pensamento crítico
e as competências para a resolução de problemas.
Em termos de utilização de jogos virtuais em sala de aula, 68% dos participantes não
utilizam este tipo de recurso (Figura 8). A maior proporção de professores/formadores
que usa jogos virtuais são os de Espanha e Portugal (54% e 43% respetivamente).
De salientar ainda que mais de 60% dos participantes no questionário online estariam
interessados em usar jogos virtuais nos processos de aprendizagem.
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Figura 8: Uso de jogos virtuais entre os participantes no questionário online wINGS
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Em termos de expectativas:
• Mais de 82% dos participantes esperam que os jogos virtuais aumentem a
motivação dos estudantes, contribuam para os objetivos de aprendizagem,
promovam a criatividade em conciliem aprendizagem com divertimento;
• 79% esperam que os jogos virtuais sejam mais fáceis de compreender e utilizar;
que possam ser aplicados de uma forma mais flexível; que tenham bons recursos
didáticos, conteúdo e informação válidos; que forneçam feedback rápido e
relevante; que sejam fáceis de instalar e funcionem bem (somente com pequenos
erros).
• 70% esperam que os jogos virtuais sejam autoexplicativos para os formandos e
que promovam os valores certos.
• Curiosamente, o baixo custo não tem um papel crítico na escolha deste tipo de
recursos – este aspeto surge como o último fator crucial para os participantes
(63%).
As maiores preocupações relativamente ao uso de jogos virtuais em contexto de
ensino são a falta de competências adequadas por parte dos professores/formadores,
o número insuficiente de computadores e internet, assim como a falta de apoio
técnico. Mais especificamente:
• Computadores em número insuficiente e desatualizados (70%),
• Largura de banda/velocidade de internet insuficientes nos computadores (66%),
• Falta de competências adequadas entre os professores/formadores (67%) e
apoio/formação pedagógicos insuficientes (65%),
• Demasiados problemas técnicos (60%) e falta de apoio técnico para os
professores (65%),
• Falta de conteúdos/materiais adequados para o ensino (60%), falta de jogos
adequados (48%) ou falta de recursos em língua nativa (48%).
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Outros constrangimentos são:
 Demasiados estudantes/formandos na sala de aula (60%) ou comportamento
inadequado dos mesmos (mencionado por 50% dos inquiridos),
 Dificuldade de integrar os jogos virtuais nos programas, falta de tempo para
inserir os jogos nos horários (48%), pressão para preparar os discentes para
exames e testes (47%),
 Falta de informação para professores/formadores (51%) e falta de modelos
pedagógicos com utilização de TIC e jogos virtuais para aprendizagem (46%),
 Constatação de que o uso de jogos virtuais não é uma prioridade para as escolas
ou para os professores (mencionado por 40% dos participantes no questionário)
ou de que o seu valor educativo não é claro (37%),
 Constatação de que muitos pais (32%) não são a favor do uso de TIC e jogos
virtuais na escola.
Mais de 80% dos participantes estão convictos do impacto educativo dos jogos virtuais
ou concordam que vale a pena implementá-los no processo de formação, sobretudo
para desenvolvimento de competências e motivação. Mais especificamente, é
considerado que os jogos virtuais:
• Apoiam os estudantes/formandos com necessidades especiais e em risco de
abandono escolar (86%);
• Aumentam a motivação para aprendizagem (85%) e melhoram o desempenho
relativamente aos temas de ensino (84%);
• As TIC propiciam o desenvolvimento de competências: competências intelectuais
como resolução de problemas (86%); competências pessoais como iniciativa e
persistência; competências sociais como trabalho em equipa e comunicação
(84%); competências críticas e competências espaciais/orientação (80%).

2. Pesquisa bibliográfica e trabalho de campo nos países parceiros






De acordo com os participantes no focus group, os setores económicos nos quais
as start-ups têm o maior potencial e vantagem competitiva são TIC (big data,
business intelligence, tecnologias financeiras, tecnologias de marketing, CRM,
programação, comércio eletrónico), indústria e serviços recreativos.
O nível de internacionalização varia consoante as PME nos países parceiros, mas
muitas das start-ups podem designar-se como “globais de nascença”, ou seja,
operam em vários países e em alguns casos têm escritórios em mais do que um
país quando iniciam atividade.
As start-ups usam várias estratégias de internacionalização, mas muitas delas
recorrem ao e-commerce e parcerias com empresas locais. A maioria destas
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empresas entra em mercados empresa-a-empresa (B2B – business-to-business)1
e gera receitas trabalhando com outras empresas.
As competências de empreendedorismo combinam criatividade, sentido de
iniciativa, resolução de problemas, capacidade de mobilizar recursos,
conhecimento financeiro e tecnológico (Tabela 1). Estas competências permitem
aos empreendedores e trabalhadores de empresas fomentar e adaptar-se à
mudança. Podem ser desenvolvidas através da formação na área do
empreendedorismo focada na promoção de uma mentalidade e de um
comportamento empreendedores. 2
Tabela 1. Competências para o empreendedorismo identificadas no quadro de
competências para o empreendedorismo “EntreComp”.

Ideias e oportunidades
Identificar oportunidades
Criatividade
Visão
Avaliar ideias
Pensamento ético e
sustentável

Recursos
Autoconsciência e Auto eficiência
Motivação e perseverança
Mobilização de recursos
Literacia financeira e económica
Mobilização de outros

Concretização em ação
Tomada de iniciativa
Planeamento e gestão
Lidar com a incerteza, ambiguidade e risco
Trabalhar com outros
Aprender pela experiência

Fonte: European Commission (2016), EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework, Publication Office
of the European Union.





A falta de capacidade sentida pelos empreendedores continua a ser umas das
principais barreiras à criação de negócios. Este aspeto assume maior relevância
para os jovens (18-30 anos de idade), já que recorrem mais à educação/formação
para adquirir/desenvolver conhecimentos e competências. Em todos os países
da OCDE, mais de metade dos jovens auscultados no período 2012-2016
reportaram falta de conhecimentos e competências para o empreendedorismo
(OECD/European Union, 2018a).3
No que toca à internacionalização de PME e exportação, o estudo “Removing
Barriers to SME Access to International Markets”4 identificou quatro barreiras
principais: falta de capital para financiar as exportações; dificuldade em
identificar oportunidades de negócio no exterior; informação limitada que
permita localizar/analisar mercados; incapacidade de contactar potenciais
clientes no exterior. Um outro estudo da OCDE (2009) acrescenta a “falta de
tempo, competências e conhecimentos por parte da gestão” como uma quinta

1

EU Startup Monitor 2018 - http://startupmonitor.eu/EU-Startup-Monitor-2018-Report-WEB.pdf
EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecompentrepreneurship-competence-framework
3
OECD 2018 Developing Entrepreneurship Competences policy note file:///E:/PROJECTS/2018_WINGS/IO1/2018-SME-Entrepreneurship%20Competences.pdf
4
OECD-APEC (2007), Removing Barriers to SME Access to International Markets Paris, Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) Publishing.
2
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barreira. De notar que a maioria destas barreiras prendem-se com a (perceção
de) falta de competências relacionadas com atividades internacionais.5
Em termos gerais, a formação em empreendedorismo não é proporcionada de
maneira suficiente e adequada para que os empreendedores desenvolvam as
competências necessárias. Os programas de empreendedorismo estão
disponíveis quase somente para estudantes das áreas de economia - a formação
superior em humanidades, ciências, áreas técnicas e artes não inclui
oportunidades para os estudantes desenvolverem competências de
empreendedorismo, que necessitam de ser promovidas. As práticas tradicionais
de ensino prevalecem e são vistas também como obstáculos à educação
empreendedora. Seria bom que os estudantes/formandos tivessem uma
formação mais prática, como por exemplo formação em contexto de empresa
ou aprendizagem sobre empreendedorismo baseada em jogos/simulações.
Ainda assim, há exemplos de abordagens inovadoras na educação para o
empreendedorismo, incluindo aprendizagem com base em jogos, sendo a
maioria das mesmas desenvolvidas através de projetos da UE.
A educação para o empreendedorismo deve começar o mais cedo possível e
incluir casos práticos para os formandos construírem conhecimento e
competências próximos da realidade. Além do mais, a formação em
empreendedorismo deve ser promovida nos programas do ensino secundário e
pós-secundário. A abordagem com base em jogos sugerida no projeto wINGS é
considerada promissora para colmatar a necessidade desta dimensão prática.
Entre os fatores determinantes para uma internacionalização com sucesso 6,
destacam-se: papel do proprietário-gestor, estratégia internacional e ativação
de contactos. As principais competências de internacionalização incluem:
o Orientação dos funcionários para a vertente internacional, por exemplo
experiência internacional, competências interculturais, capacidade de
identificar oportunidades de negócio internacionais,
o Capacidade e recursos organizacionais – inovação a nível internacional e
competências de marketing,
o Conhecimento do Mercado – informação acerca de oportunidades de
mercado internacionais e perceção do ambiente de negócios,
o Conhecimento institucional.

Com base nas tarefas de pesquisa bibliográfica e trabalho de campo, o perfil do
“empreendedor global” ou das PME de sucesso em mercados internacionais inclui as
seguintes competências, as quais são comuns aos vários países analisados:
5

OECD (2009): Top Barriers and Drivers to SME Internationalization, Report by the OECD Working
Party on SMEs and Entrepreneurship, OECD.
6
(2011) Achtenhagen, Leona - Internationalization competence of SMEs. Retrieved from
https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2011/12/internationelization-comp_webb.pdf
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wINGS – Internationalization serious Game for Start-ups and entrepreneurs

• Mentalidade global – pensamento estratégico, planeamento do negócio,
liderança, visão e motivação para internacionalizar o negócio.
• Comunicação intercultural – línguas estrangeiras, networking, consciência
intercultural, diferenças legais e regulamentares no mercado internacional,
preferências dos clientes.
• Tomada de risco, sensibilidade para os negócios, sentido de oportunidade, não ter
medo de falhar, autoconfiança.
• Gestão da mudança, adaptabilidade, flexibilidade, abertura à mudança.
• Criatividade e inovação.
• Pensamento crítico, tomada de decisão, resolução de problemas.
• Competências de marketing e vendas, orientação para o cliente.
• Abertura para a Aprendizagem ao Longo da Vida – consciência do próprio processo
de aprendizagem.
• Competências de negócio – orientação para o lucro, orientação para a ação,
gestão financeira, pensamento operacional, gestão de pessoas.
Tendo em consideração as várias características e competências-chave necessárias ao
empreendedorismo resultantes das conclusões da nossa investigação, será
desenvolvido um pacote formativo que abordará os vários aspetos sintetizados em
cima. Consistirá num manual com um conjunto de notas didáticas organizadas em seis
tópicos, correspondentes a seis necessidades identificadas no atual cenário
educativo/formativo da UE e mais concretamente dos países participantes no
consórcio. As notas didáticas serão inteiramente baseadas em informação obtida
junto de pessoas ligadas ao mundo do empreendedorismo, permitindo-nos assegurar
que as necessidades identificadas serão colmatadas com o output final do projeto,
assegurando a sua utilidade para o público-alvo.
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