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RESUMO: Introdução: A teoria dos jogos, fruto do ramo da matemática e economia, 

trouxe uma nova percepção na busca por uma decisão lógica e racional, podendo ser 

adequada em diferentes campos científicos. Trata-se de uma teoria criada como intuito de 

trabalhar as estratégias adotadas pelos agentes no processo de decisão consciente 

envolvendo mais do que um sujeito. A importância da teoria dos jogos no cenário da 

Administração e do empreendedorismo pode ser vinculada na formação da estratégia 

mais eficiente a ser adotado pelas empresas, no campo da inovação, sempre numa busca 

racional pelo melhor resultado. Objetivo: o presente trabalho tem por objetivo apresentar 

uma proposta de aplicabilidade da Teoria dos Jogos na ciência da Administração, em 

especial a alternativa de usar as estratégias dos jogos dentro do empreendedorismo. 

Metodologia: A metodologia utilizada no presente trabalho foi por meio da pesquisa 

exploratória e bibliográfica, no sentido, de buscar as explicações, esclarecimentos, 

posicionamentos e classificações para o problema proposto. Resultados: A teoria dos 

jogos pode auxiliar no cenário da Administração, além disso, o empreendedorismo abre 

as possibilidades de inovações nesse setor. As empresas necessitam de indivíduos de 

decisões, em síntese, a teoria dos jogos aplicada no ramo da matemática pode ser 

estendida para outros setores, e isto, pode ser implementado na Administração das 

empresas. Como forma de instituir campos estratégicos, observa-se os comportamentos 

dos envolvidos, podendo até antecipar as decisões. Conclusão: Defende-se o alinhamento 

da teoria com o empreendedorismo pois, é possível compreender que uma das 

características de um empreendedor é correr riscos calculados, como já foi mencionado. 

Assim, conclui-se que a teoria se aproxima desse fenômeno, trazendo estrategistas como 

protagonistas de potenciais gerenciamentos nas empresas. O empreendedor aberto a um 

campo de visão que a teoria dos jogos oferece torna-se mais apto para aceitar mudanças, 

corrigir erros, analisar os cenários e criar decisões. 
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