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RESUMO 
 
O objetivo desta pesquisa é avaliar até que ponto o alinhamento entre e as 
decisões táticas de marketing tomadas e a estratégia empresarial genérica que 
se pretendia seguir, impacta o resultado das empresas na tentativa de superar 
a concorrência. Para obtermos a resposta à questão problema apresentada, 
valemo-nos do uso de laboratório de pesquisa, pelo tratamento estatístico a 
partir das decisões e dos resultados obtidos por firmas virtuais participantes 
de Jogos de Empresas, aplicados nas turmas do MBA de Marketing da 
Fundação Getúlio Vargas. Os objetivos intermediários da pesquisa 
contemplam a coleta e a tabulação das decisões estratégicas e táticas dos 
participantes, assim como dos resultados obtidos. Tais decisões foram 
submetidas a tratamento matemático paralelo, como forma de se obter um 
segundo ranking de colocações construído a partir da literatura disponível, 
sendo este correlacionado à colocação original do jogo com a utilização do 
coeficiente de Spearman. A pesquisa bibliográfica empreendida aborda 
especialmente os ditames sobre estratégias genéricas de competição da 
escola porteriana e o necessário alinhamento das decisões que envolvam o 
marketing mix à estratégia adotada. Adicionalmente, este trabalho testou duas 
hipóteses: a de que ao longo das sucessivas jogadas se obtém uma evolução 
no alinhamento avaliado para os participantes (hipótese 1), e de que ao longo 
das mesmas jogadas se obtém uma evolução na correlação entre o resultado 
atingido no jogo e o alinhamento avaliado para aquelas empresas (hipótese 2). 
Os resultados estatísticos alcançados, quais sejam uma correlação média de 
0,87 na primeira jogada, 0,85 na segunda, 0,83 na terceira e 0,89 no resultado 
final, com 95,31% das 128 correlações possíveis sendo consideradas fortes, 
apontaram que um maior alinhamento de fato exerce significativa influência no 
resultado do jogo, confirmando o que é defendido pela teoria. Contudo, no que 
se referem as hipóteses, nossas verificações constataram que apesar de um 
alinhamento médio de 88,19 pontos na primeira jogada, 92,18 pontos na 
segunda, 92,77 pontos na terceira e 93,03 no resultado final, o teste 
presumindo variâncias equivalentes apresentou um valor p = 4,92% da 
primeira para a segunda jogadas e p = 39,27% da segunda para a terceira. 
Como resultado, a primeira hipótese é refutada parcialmente, uma vez que, 
com significância estatística, ocorre uma melhoria da primeira para a segunda 
rodada, mas não da segunda para a terceira. Para a segunda hipótese, os 
resultados apontam para correlações de 0,87 na primeira jogada, 0,85 na 
segunda e 0,87 na terceira, o que nos permitiu refutá-la em sua totalidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: estratégia, marketing, jogos empresariais. 
 
 
 



 

8 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to evaluate the extent to which the alignment 
between the tactics and marketing decisions taken and the generic business 
strategy that was intended to follow, impacting the results of companies in an 
attempt to outperform the competition. To get the answer to the problem 
presented, we made use of the laboratory research, from the statistical 
analysis of decisions and results obtained by Business Games virtual firms 
participants, applied to the classes of MBA Marketing from Fundação Getúlio 
Vargas. The intermediate objectives of the research include the collection and 
tabulation of strategic and tactical decisions of the participants, as well as the 
results obtained. Such decisions were subjected to parallel mathematical 
treatment, as a way to get a second ranking placements constructed from the 
available literature, which is correlated to the original placement of the game 
using the Spearman correlation coefficient. A search was undertaken 
specifically addresses the dictates of generic competition strategies porterian 
the school and the necessary alignment of decisions involving the marketing 
mix strategy adopted. Additionally, this study tested two hypotheses: that 
during successive moves is obtained an evolution in alignment assessed for 
participants (hypothesis 1), and that over the same plays you get a change in 
the correlation between the results achieved in game and alignment assessed 
for those companies (hypothesis 2). Statistical results achieved, which are an 
average correlation of 0.87 on the first move, 0.85 on the second, 0.83 on the 
third and 0.89 on the final result, with 95.31% of the 128 possible correlations 
are considered strong, showed that greater alignment actually has significant 
influence on the outcome of the game, confirming what is advocated by the 
theory. However, in the cases referred, our findings found that despite an 
average alignment of 88.19 points in the first move, 92.18 points on the second, 
92.77 points on the third and 93.03 on the final result, the test assuming equal 
variances showed a p-value = 4.92% from the first to the second plays p = 
39,27% from the second to the third. As a result, the first hypothesis is partially 
rejected, since, with statistical significance, is an improvement from the first to 
the second round but not the second to third. For the second hypothesis, the 
results show correlations of 0.87 on the first move, 0.85 on the second and 0.87 
on the third, which allowed us to refute it in its entirety. 

 

 

 

 

 

 

Key words: strategy, marketing, business games. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Num ambiente competitivo como o atual parece razoável considerar que 

somente as empresas receptivas às mudanças conseguem se expandir e sustentar 

suas vantagens competitivas disponibilizando bens e serviços à sua clientela. 

Segundo Andrews (1980), corroborado por Mintzberg; Ahlstrand e Lampel (2010), a 

definição da estratégia a ser adotada por uma empresa deve se desenvolver com 

base em fatores externos e internos. 

Os fatores externos expressam as ameaças e as oportunidades existentes no 

meio concorrencial e encontram nos trabalhos de Ansoff (1979) e Porter (1996) 

importantes fundamentos para a compreensão de como tratar o posicionamento 

estratégico de um empreendimento.  

Quanto aos fatores internos, como os recursos e capacidades desenvolvidos 

pela empresa, estes exigem um constante trabalho de reflexão do empresário no 

entendimento do desempenho de sua organização.  

Ao abordar os dois aspectos indissociáveis de criação de valor nas 

organizações, Sauaia (2010, p. XV) aponta para caminho semelhante: 

A lógica econômica neoclássica, orientada para a otimização, que recomenda 
a utilização eficiente dos recursos escassos - As decisões tomadas na esfera 
dessa dimensão econômica geralmente são condicionadas por variáveis 
determinísticas, estando sua eficiência sob controle direto dos gestores; 

O raciocínio estratégico, orientado para a superação dos oponentes, que 
admite alguma ociosidade no curto prazo e o decorrente custo de 
oportunidade como parte de ações estratégicas de longo prazo - As decisões 
tomadas na esfera dessa dimensão estratégica geralmente são 
condicionadas por variáveis probabilísticas, estando sua eficiência sujeita à 
incerteza do ambiente econômico das empresas (clientes, concorrentes, 
fornecedores, investidores, governo, sociedade e outros grupos de interesse). 

Se empresas disponibilizam bens e serviços aos seus clientes, que fatores 

deveriam ser considerados? Kotler e Keller (2007) defendem que um programa de 

marketing consiste em numerosas decisões quanto às atividades que envolvem 

criar, comunicar e entregar valor aos clientes. Uma maneira tradicional de descrevê-

las baseia-se no estabelecimento de concepções envolvendo: Produto, Preço, 

Promoção e Praça. Popularmente, esse conjunto de fatores recebeu a designação 

de os Quatro P’s de marketing, marketing mix, ou ainda, composto de marketing. 
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Contudo, como definir os diversos parâmetros mercadológicos envolvidos? 

Que correlações existiriam entre a estratégica das empresas e o composto de 

marketing? 

Para que esta compreensão seja obtida, pode-se lançar mão de conhecidas 

ferramentas de Contabilidade Gerencial, Balanced ScoreCard, Estatística, Análises 

Financeira e Mercadológica, entre outras que tenham relevância para os objetivos 

que se pretende atingir. 

Mas desde meados do Século XX, uma nova prática de ensino vem se 

destacando nos cursos de especialização conhecidos genericamente no Brasil como 

MBA’s e em outras atividades de treinamento empresarial: a utilização de modelos 

matemáticos que simulam condições mercadológicas em um mundo concebido 

virtualmente. De forma geral, esses simuladores são denominados jogos 

empresariais (GRAMIGNA, 2007). 

Por meio da melhor compreensão desse conjunto complexo de variáveis, 

mediante a fixação de metas e o acompanhamento do desempenho, torna-se 

possível aos alunos ampliar a percepção de sua realidade e introduzir, neste mundo 

virtual, mudanças estratégicas, táticas ou operacionais.  

Como fruto do processo de aprendizado, existe a expectativa de que os 

alunos participantes irão, no decorrer de um jogo de empresas, apresentar um 

progresso em sua performance, em decorrência de decisões supostamente melhor 

tomadas, agora à luz da posterior análise dos resultados alcançados (SILVESTRE, 

2004). 

Para investigar, através destes simuladores empresariais, o alinhamento entre 

os parâmetros mercadológicos e a estratégia de competição das empresas, além do 

impacto deste alinhamento no seu desempenho, estabeleceu-se o problema desta 

pesquisa. 

1.1 O PROBLEMA 

O alinhamento das decisões que envolvam o marketing mix com as 

estratégias genéricas de competição adotadas, tomadas por gestores virtuais 

participantes de jogos de empresas, teria impacto sobre os resultados destes jogos? 

1.2 OBJETIVOS 
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1.2.1 Final 

Avaliar, a partir dos resultados obtidos por firmas virtuais de um jogo de 

empresas, se o alinhamento das decisões relativas ao composto de marketing às 

suas estratégias genéricas pode ter influenciado estes resultados.  

1.2.2 Intermediários 

1. Coletar, para cada empresa participante de cada aplicação do jogo a 

sua estratégia genérica de competição; 

2. Identificar e coletar, para cada empresa participante de cada aplicação 

do jogo, as suas decisões que envolvam o marketing mix; 

3. Colher o desempenho obtido, para cada empresa participante de cada 

aplicação do jogo; 

4. Avaliar, para empresas virtuais administradas durante diversas 

aplicações de um jogo de empresas específico, o alinhamento entre a 

estratégia genérica escolhida e o composto de marketing adotado. 

Os três primeiros objetivos intermediário consistem tão somente em obtenção 

de dados, sendo, contudo, necessários para a consecução desta pesquisa. 

1.3 HIPÓTESES DE PESQUISA 

De forma adicional às questões já propostas, buscou-se averiguar certos 

aspectos do jogo pesquisado, em especial no que se refere ao desempenho 

alcançado por seus participantes ao longo de sua aplicação. 

Assim, as hipóteses estabelecidas para estes teste foram: 

hipótese 1: ao longo das sucessivas jogadas se obtém uma evolução no 

alinhamento avaliado para empresas participantes; 

hipótese 2: ao longo das sucessivas jogadas se obtém uma evolução na 

correlação entre o resultado atingido no jogo e o alinhamento avaliado para as 

empresas participantes. 

1.4 DELIMITAÇÃO 

Este estudo procurou avaliar, a partir de pesquisa realizada com resultados 

do jogo de empresas Enterprise (LIGHTHOUSE, 2012), se de fato existiu por parte 
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dos participantes, a observância do alinhamento necessário entre suas decisões que 

envolveram o composto de marketing e a estratégia genérica de competição eleita. 

Para fins desta pesquisa, consideramos como composto de marketing os 

quatro amplos conjuntos de ferramentas agrupadas pela primeira vez por James 

Culliton, e redefinidos posteriormente por MaCarthy em 1960 (BASTA; 

MARCHESINI; OLIVEIRA e SÁ, 2010), que os denominou os quatro P’s de 

marketing: produto, preço, praça (ou ponto de venda) e promoção (do inglês product, 

price, place e promotion) (KOTLER; KELLER, 2007). 

Como estratégia genérica de competição, limitamo-nos à modelagem 

postulada por Porter nos anos de 1980, quando defendeu que a organização pode 

desenvolver dois tipos básicos (na verdade quatro) de vantagem competitiva: 

liderança em custo ou diferenciação (PORTER 1986).   

 Ao selecionarmos a escola do posicionamento estratégico que tem em Porter 

seu mais destacado expoente, não o fizemos em detrimento de outras linhas de 

pensamento. A seleção, como se verá mais à frente, foi baseada no fato de que no 

jogo empresarial objeto deste estudo, o Enterprise, a escolha da estratégia por parte 

dos participantes se dá por meio da opção porteriana. 

1.5 RELEVÂNCIA 

Em qualquer nação, a sobrevivência e o crescimento das organizações é 

condição indispensável para o desenvolvimento econômico. No Brasil, as três 

principais instituições que já realizaram estudos sobre o tema sobrevivência (ou 

mortandade) de empresas são o IBGE, o BNDES e o SEBRAE. 

Segundo a última pesquisa Taxa de Sobrevivência das Empresas no Brasil 

(SEBRAE, 2011), no Brasil são criados anualmente mais de 1,2 milhão de novos 

empreendimentos formais. O estudo aponta que tomando como referência as 

empresas brasileiras constituídas em 2006, a taxa de sobrevivência destes 

empreendimentos com até dois anos de atividade foi de 73,1%. Por consequência, 

pode-se dizer que a sua taxa de mortalidade de 26,9%. Outro estudo, 10 Anos de 

Monitoramento da Sobrevivência e Mortalidade de Empresas (SEBRAE - SP, 2007), 

verificou que a taxa de mortalidade era de 27% para empresas até um ano, 38% 

para empresas até dois anos, 46% para empresas até três anos e 50% para 

empresas até quatro, 62% para empresas até cinco anos e 64% para empresas até 

seis anos de atividade.  
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A sua versão mais recente, 12 Anos de Monitoramento da Sobrevivência e 

Mortalidade de Empresas (GONÇALVES, 2010), aponta que nas empresas 

encerradas os empresários responsáveis não conheciam ou não levantaram 

informações sobre os fatores apontados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Fatores não observados por empresários malogrados. 

 

Fatores não observados % 

O número de clientes que teria / hábitos de consumo 45% 

O número de concorrentes que teria 30% 

Informações sobre fornecedores 28% 

A melhor localização 26% 

O investimento necessário para o negócio 26% 

Os aspectos legais do negócio 23% 

A qualificação necessária da mão de obra 19% 

Fonte: Adaptada de Gonçalves (2010, p. 23) 

Chiavenato (2008) aponta algumas das possíveis causas de mortalidade nas 

empresas, que são apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2 - As causas mais comuns de falhas no negócio. 

Causas mais comuns para falhas nos negócios % 

Inexperiência: incompetência do empreendedor; falta de experiência de 

campo; falta de experiência profissional; experiência desequilibrada. 

72 % 

Fatores econômicos: lucros insuficientes; juros elevados; perda de mercado; 

mercado consumidor restrito; nenhuma viabilidade futura. 

20 % 

Vendas Insuficientes: fraca competitividade; recessão econômica; vendas 

Insuficientes; dificuldade de estoques. 

11 % 

Despesas excessivas: dívidas e cargas demasiadas; despesas 

operacionais. 

8 % 

Outras causas: negligência; capital insuficiente; clientes insatisfeitos; 

fraudes; ativos insuficientes. 

3 % 

Fonte: Adaptada de Chiavenato (2008, p. 15) 

Já o trabalho Fatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade das MPE 2005, 

(SEBRAE, 2007), apresentou os dados seguintes da Tabela 3 sobre as razões para 

o fechamento de empresas: 
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Tabela 3 - Principais razões para o fechamento de empresas. 

Principais razões para o fechamento % 

Falta de clientes  29% 

Carga tributária/encargos/impostos  22% 

Falta de capital de giro  13% 

Divergências com sócio/proprietário  11% 

Dificuldade financeira  11% 

Falta de conhecimento da área de gestão  10% 

Baixo lucro  8% 

Má localização da empresa  6% 

Desinteresse na continuação do negócio  6% 

Falta de profissionais/mão de obra qualificada  5% 

Maus pagadores/inadimplência  5% 

Concorrência  5% 

Crise econômica do país  4% 

Desconhecimento do mercado  1% 

Outros 5% 

Fonte: Adaptada de SEBRAE (2007, p. 129). 

Apesar de diferentes abordagens, datas de levantamento, metodologias e 

bases amostrais, percebe-se a recorrência de temas que envolvem as relações das 

organizações com o mercado como sendo algumas das causas determinantes para 

o fracasso empresarial, situações estas que poderiam ser mitigadas por um 

planejamento estratégico e mercadológico adequado. 

Em sua compilação de informações, Gonçalves (2010) apresenta interessante 

comparação entre as empresas encerradas e as que se mantiveram em atividade no 

período de 2003 a 2007, demonstrada na Tabela 4. 

Tabela 4 – Comparativo de empresas encerradas x empresas em atividade. 

Planejamento e gestão Encerradas Em atividade 

Prazo médio de planejamento antes de abrir 3 meses 6 meses 

Índice médio de itens planejados (média de 7 itens) 67%  73%  

Sempre aperfeiçoou produtos 77% sim 89% sim 

Sempre fez propaganda/divulgação 34% sim 41% sim 

Sempre busca intensamente informações 55% 68% 
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Sempre planeja e monitora cada etapa 55% 69% 

Sempre se antecipa aos fatos 49% 61% 

Sempre segue os objetivos 79% 90% 

Sempre contata clientes e parceiros 75% 86% 

Sempre estabelece objetivos e metas 48% 57% 

Sempre busca qualidade e eficiência 84% 89% 

Participou de reuniões/parcerias 10% 19% 

Fez ações em conjunto com outras empresas  14% 15% 

Fonte: Adaptada de Gonçalves (2010, p. 22). 

Tal comparativo parece apontar que as empresas que permaneceram em 

funcionamento dedicam maiores esforços às atividades de planejamento, aí 

incluindo alguns dos fatores que compõem o marketing mix, conforme detalharemos 

mais a frente nesta pesquisa. 

A relevância do tema também pode ser justificada pela quantidade de cursos 

de pós-graduação cujos programas incluem a disciplina de jogos empresariais. O 

levantamento elaborado por Silvestre (2004), junto à Fundação Getúlio Vargas, 

constatou que cerca de 90% das turmas tinham jogos empresariais como disciplina 

inserida em seus programas. 

Em sua pesquisa acerca das equipes vencedoras do desafio SEBRAE (um 

jogo de empresas de caráter educacional, voltado para estudantes de todo o Brasil 

que estejam cursando o ensino superior), no período compreendido entre 2000 e 

2008, Dutra et al. (2009) apontam que 13% dos membros das equipes participantes 

eram da área de administração, sendo este o segundo grupo mais representativo. 

Afirma Silvestre (2004), ao constatar a presença de jogos empresariais no 

currículo de inúmeras escolas em suas versões presenciais e à distância, que o uso 

dessa metodologia de ensino, quase sempre aplicada como matéria de finalização, é 

uma rara oportunidade que o aluno tem para associar todo o conhecimento 

acumulado ao longo do curso e testar a suas habilidades. Assim, espera-se que este 

estudo tenha especial valor teórico na contribuição para esse debate. 

Nagamatsu et al. (2006), sustentam que o Ministério da Educação (MEC) tem 

direcionado esforços no sentido de desenvolver maior aplicabilidade de novos 

conceitos de educação no ensino superior, por meio das chamadas práticas 

inovadoras de ensino voltadas a gestão de negócios, que muitas vezes 
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acompanhadas pela tecnologia, têm possibilitado a realização de simulações, ainda 

que limitadas, da realidade empresarial com o propósito de desenvolver 

competências e habilidades nos seus participantes.  

Santos e Lovato (2007, p. 5) ressaltam que o uso de jogos de empresas nos 

cursos de graduação em administração e correlatos, atende a uma exigência do 

Ministério da Educação (MEC), que por meio do Conselho Nacional de Educação e 

da Câmara de Ensino Superior editou uma resolução em 04/03/2004 que dá 

orientações sobre o projeto pedagógico destes cursos. Esta Resolução, de número 

CNE/CES nº. 1/2004, determina que o projeto pedagógico deva fazer uma 

integração entre a teoria e a prática:  

Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução se 
expressa através do seu projeto pedagógico, abrangendo o perfil do 
formando, as  competências e habilidades, os componentes curriculares, o 
estágio curricular  supervisionado, as atividades complementares, o sistema 
de avaliação, a  monografia, o projeto de iniciação científica ou o projeto de 
atividade, como trabalho de conclusão de curso TCC, componente opcional 
da instituição, além do regime acadêmico de oferta e de outros aspectos que 
tornem consistente o referido projeto pedagógico.  

§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do 
curso de graduação em Administração, com suas peculiaridades, seu 
currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, 
os seguintes elementos estruturais:  

[...]  

V - modos de integração entre teoria e prática; (grifo nosso) 

Para Nagamatsu et al. (2006), a aplicação regular do jogo de empresas 

contribui para o desenvolvimento do corpo discente. Este fato parece encontrar 

respaldo através da Tabela 5 apresentada pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Anísio Teixeira) divulgada em 2002, após o resultado das médias do 

Provão de 2001. 

Tabela 5 – Levantamento do INEP – Algumas Instituições de Ensino Superior 

com nota A no provão 2001 que utilizam regularmente os jogos de empresas. 

Instituição de Ensino Superior no Brasil 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

Escola Superior de Propaganda e Marketing 

Faculdade de Administração da Fundação Armando Álvares Penteado 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Universidade de São Paulo – Capital 

Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto 

Fonte: Nagamatsu et al  (2010, p. 6). 
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Ainda a respeito da utilização de jogos empresariais em cursos de 

administração, Bernard (2006) procedeu pesquisa em âmbito nacional junto a 1.529 

coordenadores de curso de bacharelado em administração do Brasil, nas suas 

diversas habilitações. Como resultado, 197 coordenadores responderam seu 

questionário (12,9% de taxa de retorno). Destes 197 cursos, 80 (40,6%) tinham 

jogos de empresas (também chamados de simulação gerencial, simulação 

empresarial e jogos de negócios) como uma disciplina específica, 41 (20,8%) 

utilizavam o método em disciplinas correlatas, e 76 (38,6%) não o utilizavam.  

Em sua obra Laboratório de Gestão, Sauaia (2010) defende que a relação de 

um jogo empresarial com a pesquisa aplicada traz uma proposta inovadora para 

apoiar uma aprendizagem sistêmica, pois combina a tomada de decisões no jogo de 

empresas (matar a cobra...) com a pesquisa aplicada (mostrar a arma...), que visa 

tangibilizar o entendimento da origem do valor para a organização.  

A simulação é especialmente útil na lacuna existente entre a abordagem de 

pesquisa para gerar novas teorias por indução – múltiplos estudos de caso ou 

modelamento formal – e a abordagem em que a validação/refutação de (novas) 

teorias é feita via análise multivariada/estatística (DAVIS; EISENHARDT; BINGHAM, 

2007 apud SANTIAGO, 2011, p. 19). 

O desenvolvimento de teoria via métodos de simulação como jogos 

empresariais, tem sido debatida com bastante frequência na academia (DAVIS; 

EISENHARDT; BINGHAM, 2007 apud, BOUZADA, 2012, p. 17). Desta forma, 

espera-se que este trabalho venha a contribuir para o progresso do estudo em uma 

área em particular que carece de pesquisa para se consolidar como um bom 

instrumento pedagógico e uma metodologia com tantos potenciais para tal. 

Assim como outros campos da ciência administrativa, os jogos empresariais 

evoluem pelo fluxo dinâmico do conhecimento. As novas descobertas científicas e 

sistematizações de conhecimento podem se contrapor às anteriores, fazendo-as 

progredir (SILVA, 2008). Por isso, também os estudos com jogos empresariais são 

importantes, já que permitem testar aspectos teóricos em outros contextos, 

diferentes dos já analisados.   

Esperamos que esta pesquisa seja útil para a prática profissional quanto ao 

entendimento do potencial do uso de jogos empresariais como suporte à formulação 

e ao teste de opções de táticas mercadológicas, seu aperfeiçoamento, além da 



 

24 

promoção de eventuais mudanças que envolvam o alinhamento do marketing mix às 

estratégias globais das organizações. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ESTRATÉGIA 

2.1.1 O que é Estratégia 

Para Lobato, Moysés Filho, Torres e Rodrigues (2011), as escolas de 

pensamento estratégico evoluem a partir de várias concepções e aprofundam-se 

com base no desenvolvimento de determinados paradigmas estratégicos. As escolas 

apresentam modelos para análise ambiental, ferramentas para desenvolver 

estratégias e gerenciar a mudança, além de também reciclar ideias de outras 

escolas. 

A definição e a aplicação da estratégia são consideradas um dos pontos mais 

importantes da atividade dos executivos. Mas o que é estratégia? Essa é uma 

questão fundamental que os pensadores do campo da gestão empresarial buscam 

responder. A palavra estratégia tem origem grega, vindo de strategós (de stratos, 

“exército”, e ago, “liderança” ou “comando”, tendo significado inicialmente “a arte do 

general”) e designava o comandante militar (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 

2010). 

A estratégia requer uma série de definições. Essa abordagem de descrever o 

que é a estratégia é apresentada por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), que 

conceituam os chamados P’s para estratégia, que são cinco diferentes maneiras de 

pensar seu significado e que são explanados de forma resumida a seguir. 

A estratégia é um plano (plan), uma direção, um guia ou curso de ação para o 

futuro, um caminho a ser seguido para levar a organização de um estado atual, 

corrente, para um estado futuro desejado. Nesse conceito, as organizações 

desenvolvem planos para o seu futuro e criam estratégias para realizá-los. Lobato et 

al. (2011) observam que, na prática, as estratégias pretendidas nem sempre são 

realizadas. O mundo real exige alguma adaptação da estratégia durante o percurso 

de implementação. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) defendem que a estratégia é um padrão 

(pattern), isto é, consistência de comportamento ao longo do tempo. Uma 
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organização que sempre trabalhou focada nos segmentos de maior valor agregado 

de uma indústria específica segue um determinado padrão de estratégia, assim 

como podemos encontrar um padrão de estratégia num executivo que habitualmente 

aceita os desafios de maior risco ao longo de sua carreira (PORTER, 1996).  

A estratégia é uma posição (position), ou seja, a localização de certos 

produtos em determinados mercados. Ansoff (1979) utiliza esse conceito na sua 

clássica matriz: produto versus mercado. A partir das posições de mercado 

relacionadas com os produtos existentes ou novos, será possível compreender as 

estratégias factíveis. Porter (1996) reiterou que estratégia é a criação de uma 

posição única e valiosa, envolvendo um conjunto diferente de atividades.  

A estratégia é uma perspectiva (perspective), uma maneira fundamental de a 

organização fazer as coisas. Para Bethlem (1989), estratégia apresenta uma 

perspectiva da visão de negócio em termos de interação com o cliente ou as 

maneiras como bens e serviços serão oferecidos ao mercado. Como perspectiva, a 

estratégia olha para dentro da organização, tendo como referencial o pensamento 

dos estrategistas, mas, também, para cima, para a grande visão da empresa. 

A estratégia é um estratagema (ploy). Nessa definição Bethlem (1989), 

estratégia é uma manobra específica para vencer, com um ardil, um oponente ou 

concorrente. Estratégia é um artifício aplicado para ganhar participação de mercado 

com um estratagema. Como exemplo, uma organização pode adquirir terras para 

dar a impressão de que planeja expandir sua capacidade, para desencorajar um 

concorrente a construir uma nova fábrica. Nesse caso, a verdadeira estratégia é a 

ameaça, não a expansão em si.  

Na visão de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) existem três níveis de 

estratégia na organização. A estratégia não deve se restringir aos âmbitos gerenciais 

e diretivos, mas distribuir-se por toda a organização, levando-se em conta os 

diferentes graus de importância de cada nível hierárquico para o alcance dos 

objetivos organizacionais. Podemos, então, classificar a estratégia quanto à 

alocação hierárquica na estrutura organizacional:  

• estratégia corporativa: é o nível mais elevado da estratégia empresarial e 

abrange as questões relacionadas aos negócios nos quais se decide 

competir, determinando a diversificação das unidades de negócio da 

organização. É a decisão de “onde competir”. 
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• estratégia competitiva ou de negócio: envolve a escolha de uma estratégia 

de competição para a unidade de negócio. Corresponde à decisão de 

“como competir”. 

• estratégia funcional: corresponde à forma de atuação de uma área 

funcional da empresa, normalmente, relacionada ao nível tático da 

organização. Para maior sustentabilidade da gestão estratégica, as 

estratégias funcionais devem cobrir todos os ângulos da organização. 

Podemos verificar nas várias definições e classificações de estratégia, que a 

sua essência é complexa e envolve vários processos de pensamento. Mas, segundo 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), existem concordâncias a respeito de vários 

aspectos positivos e negativos associados à estratégia.  

A estratégia determina a direção, o que é claramente um benefício, pois 

mapeia o curso de uma organização para que ela navegue coesa em seu ambiente. 

Para Lobato et al. (2011), o problema reside em nos tornarmos pouco flexíveis ou 

perdermos a capacidade de visualizar e apreciar novas oportunidades e 

possibilidades assim que elas aparecem. Lobato et al. (2011) enfatizam que a 

estratégia foca os esforços da organização. Nesse caso, a estratégia promove a 

coordenação de atividades, fazendo com que os esforços tenham sinergia. O risco 

surge quando o esforço é excessivamente focalizado, pois os gerentes podem 

perder a capacidade de aproveitar as oportunidades de negócio. 

A estratégia define a organização, propiciando às pessoas entendê-la e 

diferenciá-la das outras organizações. A vantagem é que a estratégia provê 

significado para o que faz a organização. Porém, o perigo aqui é que, ao se definir a 

organização com excesso de exatidão, também se pode chegar ao excesso de 

simplicidade, perdendo a complexidade do sistema como um todo (PORTER, 1996).  

Ainda segundo Porter (1996), estratégia provê consistência nas ações da 

organização, é preciso reduzir a ambiguidade e oferecer ordem. O desafio é manter 

a criatividade, descobrindo novas combinações de fenômenos até então separados. 

É preciso compreender que toda estratégia é uma simplificação da realidade que 

facilita a ação.  

2.1.2 A Escola porteriana do pensamento estratégico 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) discutem várias abordagens para o que 

é o pensamento estratégico, identificando dez diferentes escolas de pensamento e 



 

28 

descrevendo suas histórias e origens, seus conceitos básicos, aplicações, 

vantagens, desvantagens e situações nas quais cada abordagem do pensamento 

estratégico pode ser a mais apropriada. Entre elas, a escola do posicionamento. 

Os autores prosseguem apontando que os defensores da escola do 

posicionamento acreditam que a elaboração da estratégia é fruto de um processo 

analítico da organização considerando-se o contexto da indústria na qual ela se 

encontra, e explorando maneiras com as quais a organização pode incrementar sua 

posição competitiva dentro da indústria onde atua. 

A escola do posicionamento tornou-se uma das escolas de planejamento 

mais influentes do mundo, dominando a cena a partir de 1980, quando Porter 

publicou Competitive strategy. A premissa central da escola do posicionamento é a 

escolha de uma posição no mercado. Admitem Lobato et al. (2011), que ao contrário 

das escolas do design e do planejamento, escolas estas que não colocam limites à 

geração de estratégias numa dada situação, a escola do posicionamento argumenta 

que poucas estratégias são desejáveis em qualquer indústria onde a organização 

atue. A organização deve escolher uma estratégia genérica de competição 

(diferenciação em produto, liderança em custos ou enfoque) e defender sua posição 

no mercado contra suas concorrentes. 

Para Porter (1996) a análise estrutural da indústria se dá por meio do modelo 

das cinco forças competitivas descritas a seguir. A partir da análise destas forças é 

permitida a utilização das ferramentas analíticas centrais dessa escola: a escolha de 

uma estratégia genérica de competição, a definição de um posicionamento 

estratégico no mercado e a construção da cadeia de valor. 

2.1.2.1 O Modelo das Cinco Forças 

O modelo das cinco forças foi concebido por Michael Porter em 1979 e 

destina-se à análise da competição entre empresas. Considera, segundo Bethlem 

(1989), cinco fatores, as "forças competitivas”, que devem ser estudados para que 

se possa desenvolver uma estratégia empresarial eficiente. Porter (1996) refere-se a 

essas forças como microambiente, em contraste com o termo mais geral 

macroambiente. O impacto dessas forças numa empresa afeta a sua capacidade 

para servir os seus clientes e obter lucros. Uma mudança em qualquer uma das 

forças normalmente requer uma nova análise para reavaliar o mercado. 

De forma resumida, baseado em Porter (1996), estas cinco forças seriam: 
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2.1.2.1.1 Rivalidade entre os concorrentes 

Para a maioria das indústrias, esse é o principal determinante da 

competitividade do mercado. Às vezes rivais competem agressivamente, não só em 

relação ao preço do produto, como também à inovação, ao marketing etc. São 

fatores importantes: 

• o número de concorrentes e a repartição de quotas de mercado; 

• a taxa de crescimento da indústria; 

• a diversidade de concorrentes; 

• a complexidade e assimetria informacional; 

• o nível de publicidade; 

• o grau de diferenciação dos produtos; 

• as barreiras à saída. 

Em situações de elevada rivalidade, os concorrentes procuram ativamente 

captar clientes, as margens são esmagadas e a atuação centra-se em cortes de 

preços e descontos de quantidade. 

2.1.2.1.2 Poder de barganha dos clientes 

Os clientes exigem mais qualidade por um menor preço de bens e serviços, 

também competindo com a indústria, forçando os preços para baixo e assim jogando 

os concorrentes uns contra os outros. Também é descrito como o mercado de 

realizações, trata-se da capacidade dos clientes de colocar a empresa sob pressão, 

afetando-os com a sua sensibilidade à evolução dos preços. São fatores relevantes: 

• o preço da compra total; 

• a disponibilidade de informação do comprador em relação ao produto; 

• a existência de produtos substitutos; 

• a sua dimensão enquanto clientes; 

• a sua capacidade de integração a montante. 

2.1.2.1.3 Poder de barganha dos fornecedores 

Também descrito como mercado de insumos. Fornecedores de matérias-

primas, componentes e serviços para a empresa, podem ser uma fonte de poder. 

Fornecedores podem recusar-se a trabalhar com a empresa ou, por exemplo, cobrar 

preços excessivamente elevados para recursos únicos. Deve-se considerar: 
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• o grau de diferenciação dos insumos; 

• o custo dos fatores de produção em relação ao preço de venda do 

produto; 

• a ameaça de transmitir integração dos fornecedores em relação à 

ameaça de integração por outras empresas; 

• que ter somente um fornecedor para a empresa pode ser um ponto 

fraco, caso o fornecedor venha a falir ou mesmo a elevar, muito mais 

em relação à concorrência, os preços de matérias-primas; 

• a ameaça de integração do fornecedor a montante (aumentando seu 

poder de barganha) ou a jusante (tornando-o seu concorrente). 

2.1.2.1.4 Ameaça de novos entrantes 

Muitas empresas entram no mercado com o desejo de conseguir uma fatia 

(parcela) de um setor. Caso haja barreiras de entradas que possam dificultar a sua 

inserção, fica mais difícil a sua fixação no mercado e a ameaça de entrada é 

pequena. Se o concorrente se estabelecer, pode haver perda de rentabilidade por 

parte de empresa. Com a ajuda de barreiras ficará muito difícil para o concorrente 

"roubar" os melhores clientes. Assim, caso o concorrente se estabeleça no mercado, 

ele eventualmente vai ficar com os piores clientes e, portando, pensará duas vezes 

antes de entrar no novo mercado.  

Essa ameaça também pode ser conhecida como barreira à entrada de 

concorrentes, onde se destacam:  

• a existência de direitos exclusivos de exploração 

(patentes, concessões etc.); 

• o acesso aos canais de distribuição; 

• a diferenciação dos produtos; 

• as exigências de capital; 

• as políticas governamentais; 

• a marca; 

• as vantagens absolutas de custo; 

• as economias de escala; 

• os custos de transição. 
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2.1.2.1.5 Ameaça de produtos substitutos 

A existência de produtos (bens e serviços) substitutos no mercado, que 

desempenhem funções equivalentes ou parecidas, é uma condição básica de 

barganha que pode afetar as empresas. Assim os substitutos (bens ou serviços) 

podem limitar os lucros em tempos normais, bem como, também podem reduzir as 

fontes de riqueza que a indústria pode obter.  

Outro fator seria que o produto comercializado ou produzido pela empresa 

possa se tornar obsoleto com o tempo. Para isso não ocorrer é preciso investir em 

avanços tecnológicos, produzir um derivado ou mesmo um novo produto. A 

organização deve ficar atenta às novas mudanças/tendências do mercado/produto. 

Caso não seja feito algo, a concorrência pode adquirir parte do mercado da empresa 

analisada. Aqui, salienta-se a importância: 

• da relação preço/rendimento; 

• do nível de diferenciação do produto; 

• do poder de barganha do comprador; 

• da qualidade do produto. 

A Figura 1 resume a integração das cinco forças competitivas: 

 

Figura 1 - As Cinco Forças Competitivas (PORTER, 1996). 

Importante, segundo Bethlem (1989) destaca, é que num dado momento, uma 

ou algumas dessas forças são mais importantes para um setor industrial específico, 

assumindo maior influência na determinação da sua lucratividade. A fim de se 
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elaborar uma boa estratégia, é necessário conhecer-se bem o setor e as 

características que governam as suas forças competitivas. 

2.1.2.2 As Estratégias genéricas de competição 

A escola do posicionamento não prescreve uma estratégia específica para 

cada empresa. Ao colocar o foco no estudo da estrutura da indústria, essa escola 

busca identificar qual é a melhor estratégia, considerando-se as condições 

específicas da indústria e não da organização (MINTZBERG; AHlSTRAND; 

LAMPEL, 2010). 

Utilizando ferramentas e técnicas de análise da indústria, pode-se 

desenvolver um processo formal e controlado, onde se pretende prescrever uma 

estratégia para então implementá-la. Assim, Lobato et al. (2011) afirmam que a 

escola do posicionamento possui muitas semelhanças com a escola do design e do 

planejamento. Porém, o processo busca identificar uma estratégia genérica mais 

propícia e não uma estratégia específica (designed), como na escola do design, ou 

um conjunto coordenado de planos, como na escola do planejamento. 

A análise da estrutura da indústria promove a escolha da estratégia genérica 

de competição que acaba por determinar a sua estrutura organizacional. Eis as 

premissas da escola do posicionamento, baseadas em Lobato et al. (2011) e 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010): 

• as estratégias são genéricas, comuns às organizações, e identificam 

posições específicas no mercado; 

• o mercado é competitivo e baseado na racionalidade econômica; 

• o processo de formulação da estratégia busca selecionar uma 

estratégia genérica de competição por meio de um processo analítico; 

• os analistas são peças fundamentais do processo, alimentando os 

gestores responsáveis pelas escolhas, com recomendações baseadas 

em um processo analítico devidamente quantificado; 

• as estratégias são geradas por esse processo e então detalhadas, 

articuladas e implantadas. A estrutura do mercado direciona a escolha 

do posicionamento estratégico que, por sua vez, determina a estrutura 

organizacional. 
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Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) apontam que as principais críticas a 

essa escola estão relacionadas ao foco, ao contexto, aos processos e às estratégias 

em si. O foco é estreito, sendo orientado para o econômico em oposição ao social e 

político. O contexto é direcionado para grandes empresas tradicionais. O processo 

com excesso de formalização pode impedir não só o aprendizado e a criatividade, 

mas também o envolvimento emocional. Finalmente, criticam a própria forma como a 

escola de posicionamento focaliza sua atenção: em estratégias genéricas, em 

indústrias estabelecidas, em grupos já formados e em dados já factuais, 

desencorajando a criação de novas categorias. 

Para Porter (1996), a essência da formulação de uma estratégia competitiva é 

relacionar uma empresa ao seu ambiente. A meta é encontrar uma posição no setor 

no qual a empresa possa melhor se defender das forças competitivas ou influenciá-

las a seu favor. Assim, cada empresa que compete em um setor pode definir uma 

estratégia competitiva. 

O modelo desenvolvido por Porter (1996) apresenta uma metodologia 

analítica visando auxiliar a organização a: 

• analisar o setor como um todo e prever sua evolução; 

• compreender a concorrência e a sua própria posição no setor, dois 

entendimentos que norteiam o saber onde competir; 

• formar uma estratégia competitiva para o ramo de negócio; essa é a 

questão que responde o saber como competir. 

Ainda conforme Porter (1996), saber onde e como competir são as duas 

questões-chave para a formulação da estratégia competitiva. Para responder a 

essas questões-chave, a organização pode desenvolver dois tipos básicos de 

vantagem competitiva: liderança em custo ou diferenciação. Esses tipos básicos 

podem ser combinados com o enfoque das operações da organização, para formar 

as quatro estratégias genéricas de competição, com vistas a alcançar um 

desempenho acima da média do setor. 

Assim, as organizações que desejam obter vantagens competitivas devem 

realizar uma escolha dentro das alternativas de estratégias genéricas de competição 

existentes. Ser tudo para todos é o melhor caminho para um desempenho inferior e 

abaixo da média do setor. As organizações precisam escolher uma estratégia e 

investir seus recursos de forma coerente. A Figura 2 ilustra o pensamento de Porter 

(1996), desenvolvido logo a seguir.  
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Figura 2 – Estratégias Genéricas Competição inspirada em (PORTER, 1996) 

2.1.2.2.1 Estratégias de liderança no custo total 

Essa estratégia consiste em atingir a liderança no custo total com: a atuação 

num alvo estratégico referenciado na indústria como um todo; a busca da vantagem 

estratégica na posição de baixo custo; e um conjunto de ações voltadas para esse 

objetivo. Tais ações serão mais detalhadas na sessão 2.3. 

Defendem Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) que a estratégia de liderança 

no custo total deve ser utilizada juntamente com a padronização do produto, visando 

à criação de um padrão na indústria, ou realizando esforços no sentido de 

desenvolver um desenho de produto que seja intrinsecamente barato. O produto 

absorve as margens perdidas devido à diminuição de preço, buscando alavancar 

vendas para recuperar parte da margem de lucro. 

A posição de liderança no custo total pode possibilitar às organizações 

defesas contra as principais forças competitivas, ou seja, posições de baixo custo 

proporcionam para a organização retornos acima da média do setor, mesmo com a 

presença de intensa rivalidade de competição. Nas situações a seguir, citando 

Porter, Mintzberg; Ahlstrand e Lampel (2010) destacam, à luz das cinco forças, como 

essas defesas podem ocorrer com relação à: 

• rivalidade dos concorrentes: os custos mais baixos da organização 

permitem que se tenha retorno após seus concorrentes terem 

consumido suas margens devido a uma guerra de preços; 
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• compradores mais fortes: estes só podem exercer seu poder para 

baixar os preços do setor no âmbito da organização mais eficiente na 

liderança no custo total; 

• fornecedores poderosos: a liderança no custo total minimiza os efeitos 

dos aumentos de preços dos insumos; 

• novos entrantes: proporcionando uma barreira de entrada pela 

economia de escala e vantagens de custos; 

• ameaça dos produtos substitutos: a liderança no custo total pode 

prolongar o ciclo de vida de um produto ou serviço, pela barreira 

gerada com relação ao custo da mudança. 

2.1.2.2.2 Estratégias de diferenciação 

Uma organização pode se destacar de seus competidores diferenciando seus 

produtos/serviços ou a maneira como os produtos/serviços são entregues aos 

clientes. Bethlem (1989) aponta que estratégia de diferenciação foca a atuação nos 

clientes da indústria como um todo, com produtos e serviços de alto valor agregado 

que geram vantagens estratégicas pela unicidade percebida pelo cliente. Os 

métodos necessários para que os adotantes desta estratégia logrem sucesso serão 

mais bem discutidos na sessão 2.3. 

Para Porter (1996) uma organização pode se distanciar de seus competidores 

diferenciando seus produtos/serviços ou a maneira como os produtos/serviços são 

entregues aos clientes. A diferenciação fornece uma identidade ao lugar onde é 

posicionado o negócio. 

Quando a diferenciação é alcançada, a organização pode obter retornos 

acima da média do setor, porque possibilita a criação de uma posição defensável 

para enfrentar as cinco forças competitivas, embora, em alguns casos, esse 

posicionamento dificulte a obtenção de uma alta parcela de mercado. Nas situações 

a seguir, percebe-se como essas defesas podem ocorrer, segundo Lobato et al. 

(2011): 

• rivalidade dos concorrentes: a ênfase na diferenciação permite muitas 

variações de produtos e serviços com características distintas das dos 

concorrentes; 
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• compradores mais fortes: a base da vantagem competitiva dentro da 

estratégia da diferenciação é a habilidade de se oferecer aos 

compradores algo diferente dos concorrentes e aumentar sua margem 

pela prática dos preços-prêmio; 

• fornecedores poderosos: na diferenciação, o fornecedor tende a atuar 

como um parceiro na criação de valor para os compradores, 

interagindo de maneira coordenada na pesquisa e desenvolvimento 

dos produtos e serviços; 

• novos entrantes: a inovação trabalhada na estratégia de diferenciação 

pode proporcionar uma barreira de entrada; 

• ameaça dos produtos substitutos: com a percepção de valor superior, 

os produtos ou serviços com características singulares e a ênfase em 

melhoria constante formam barreiras à propensão para a mudança. 

2.1.2.2.3 Estratégias de enfoque ou foco 

A terceira e a quarta estratégias genéricas baseiam-se em enfocar um 

determinado grupo comprador, um segmento da linha de produtos ou um mercado 

geográfico. Enfoque é um conceito essencialmente direcionado para a demanda, 

relacionado ao mercado, porém adotando a perspectiva da organização. Essa 

estratégia baseia-se no pressuposto de que a organização é capaz de atender seu 

alvo estratégico de forma mais eficaz que os concorrentes que estão competindo de 

forma mais ampla, tanto na liderança no custo total quanto na diferenciação 

(BETHLEM, 1989). 

Explica Porter (1996) que as possibilidades de segmentação são amplas, 

assim como os graus de segmentação disponíveis. Podemos separar a 

segmentação na sua forma simples (três tamanhos básicos de clipes ou de papel 

para impressoras) até a sua forma mais elaborada (desenho de lâmpadas para 

ornamentação de ambientes). Algumas organizações tentam ser extremamente 

abrangentes, servindo vários segmentos (lojas de departamentos, fabricantes de 

alimentos), enquanto outras tentam ser extremamente seletivas, mirando 

cuidadosamente apenas determinados segmentos. 

Estratégias de enfoque, sejam as orientadas para liderança em custo total ou 

as orientadas para a diferenciação, estão focadas em apenas um segmento. Assim 
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como o urso panda consome apenas um tipo de bambu, existe o fabricante de 

caiaques que encontra seu nicho de mercado nos caiaques para competição em 

corredeiras e empresas que são distinguidas pelos clientes por prover seus serviços 

ou produtos altamente padronizados em um único lugar geográfico — a loja de 

doces da esquina, o produtor regional de cimento ou o posto de gasolina da rua 

principal do bairro. De certa forma, todas a estratégia envolve algum tipo de nicho, 

caracterizado pelos clientes que ela inclui ou não. Nenhuma organização pode ser 

tudo para todos. Quem tenta ser assim, na verdade não possui estratégia alguma 

(LOBATO et al., 2011). 

Prosseguem Lobato et al. (2011) afirmando que a estratégia de customização 

é o caso limite da segmentação: desagregar o mercado até onde cada cliente 

constitui um único segmento. Customização pura é encontrada no escritório de 

arquitetura que desenha uma casa com um fim específico, na firma de engenharia 

que projeta uma máquina com propósitos especiais ou na oficina de motocicletas 

que customiza motocicletas para seus clientes, como a American Chopper, ou a 

Pinifarina, que customiza carros esportivos. Essa estratégia alcança a cadeia de 

valor como um todo: o produto é entregue de uma forma personalizada, não é 

montado ou fabricado sem uma ordem específica e é desenhado para o cliente 

individual em primeiro lugar. 

Menos ambiciosa e mais comum, segundo Lobato et al. (2011), é a 

customização direcionada para um tipo de cliente (lembrando um alfaiate que faz 

urna roupa sob medida, taylor-made): um desenho básico é modificado, geralmente 

no estágio de fabricação, visando atender às necessidades e especificações do 

cliente. Customização padronizada significa que o produto final é montado de acordo 

com as requisições individuais de partes padronizadas — como no caso dos 

automóveis que o cliente escolhe a cor, tipo de roda ou acessórios genéricos. Os 

avanços dos programas para CAD e CAM levaram à proliferação da customização 

padronizada e da direcionada para o cliente. 

Lobato et al. (2011) citam que exemplos interessantes também são 

encontrados no segmento de TV paga, com o surgimento de canais para crianças e 

adolescentes (de várias faixas etárias diferentes), de canais que só tratam de 

medicina, história, corridas de automóveis, filmes de ação, culinária etc. 

Resumindo, para Porter (1996) as quatro estratégias genéricas (liderança no 

custo total, diferenciação, diferenciação focada e liderança em custo focada) são 
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métodos criados para enfrentar as forças competitivas, requerendo estilos diferentes 

de liderança nas organizações. 

2.2 OS QUATRO P’S de MARKETING 

2.2.1 O que é Marketing 

Apontam Basta et al. (2010) que marketing, segundo a American Marketing 

Association - AMA, é o processo de planejar e executar a concepção, 

estabelecimento de preços, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços a fim 

de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais. 

Essa definição de marketing envolve uma série de conceitos que são 

importantes para o desenvolvimento de um planejamento de mercado eficaz. O 

primeiro conceito fundamental é criar trocas: uma transação voluntária destinada a 

beneficiar ambas as partes envolvidas, ou seja, satisfazer as partes (KOTLER; 

KELLER, 2007). 

Prosseguem Kotler e Keller (2007) apontando que o segundo conceito é a 

necessidade e o desejo. O ser humano tem necessidades de sobrevivência. Desejos 

são muito mais fortes e relacionam-se a necessidades adicionais que vão além da 

sobrevivência. 

Da definição da AMA, tira-se a base estrutural do marketing que 

denominamos de o mix de marketing, também chamado de composto de marketing. 

Popularmente, esse composto recebeu a designação de os Quatro P’s do Marketing, 

a saber: produto, preço, promoção, praça (ou ponto de distribuição). 

Embora a atividade de marketing de uma organização focalize a avaliação e a 

satisfação das necessidades dos consumidores, um grande número de pessoas, 

grupos e forças interagem para dar forma à natureza das tarefas de marketing. Em 

primeiro lugar, vem a própria organização com sua estratégia e alvos que 

determinam em qual tipo de negócio ela deverá estar envolvida e que metas ela 

pretende alcançar (KOTLER; KELLER, 2007). 

Para Basta et al. (2010), a expressão marketing mix (composto de marketing) 

foi utilizada pela primeira vez por James Culliton em 1948. Para descrever os 

principais elementos que interferem nas decisões de marketing, ele os dividiu em 

dois grupos, a saber:  
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• as forças do ambiente: o comportamento dos clientes e consumidores; 

os intermediários (atacadistas e varejistas); a concorrência; o governo 

(força externa); 

• os elementos do marketing: o planejamento do produto; a fixação do 

preço; a distribuição (gestão de canais de distribuição física); a 

promoção: a propaganda, a promoção de vendas, a publicidade e a 

força de vendas; o serviço ao cliente; a pesquisa de marketing.  

Ainda segundo Basta et al. (2010), em 1960, McCarthy resumiu esses 

elementos do marketing mix ao que se conhece hoje por Quatro P’s (produto, preço, 

praça e promoção) ou composto mercadológico. Para ele, a noção de serviços faz 

parte da gestão de produtos, a pesquisa de marketing faz parte do planejamento e 

as forças do ambiente são consideradas quando se elaboram as estratégias de 

marketing.  

2.2.2 Produto 

É um conjunto de benefícios que satisfaz um desejo ou uma necessidade do 

consumidor e pelo qual ele está disposto a pagar em função de sua disponibilidade 

de recursos. Os produtos vão além de bens tangíveis. De modo geral, incluem 

objetos físicos, serviços, pessoas, locais, organizações, ideias ou combinações 

desses elementos (ROCHA; CHRISTENSEN, 1994).  

2.2.2.1 Níveis de produto  

Os produtos dividem-se em três níveis: básico, real e ampliado (KOTLER; 

KELLER, 2007). Os mencionados autores apontam que o produto básico representa 

sua finalidade, o que o cliente necessita. Por exemplo, um aparelho para se 

comunicar. O produto real é o desenvolvimento do produto básico e inclui um padrão 

de qualidade, embalagem, design e marca que irá atender à necessidade do cliente. 

No caso, poderia ser um telefone celular ou um telefone fixo. Finalmente, pode-se 

ampliar o produto agregando-lhe benefícios adicionais, tais como: identificador de 

chamadas, correio de voz, assistência técnica, garantia e outros serviços 

complementares. 

Portanto, um produto é mais do que um simples conjunto de aspectos 

tangíveis. Os clientes tendem a vê-lo como um pacote de benefícios que lhes 

satisfaz as necessidades não apenas físicas, mas também emocionais. Ao 
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desenvolver um produto, o profissional de marketing deve primeiro identificar as 

necessidades básicas do cliente para depois projetar o produto real e descobrir 

meios de ampliá-lo, a fim de criar um conjunto de benefícios que o torne mais 

atraente para o cliente. Hoje, a diferenciação da concorrência apóia-se na ampliação 

do produto. As organizações de sucesso acrescentam às suas ofertas benefícios 

que não só satisfaçam, mas que superem as expectativas dos consumidores 

(BASTA et al., 2010).  

2.2.2.2 Tipos de produtos 

Rocha e Christensen (1994) afirmam existirem duas categorias, a saber: 

• tangíveis (bens materiais): duráveis (automóveis, vestuário, máquinas 

industriais); não-duráveis (cerveja, xampu, alimentos);  

• intangíveis (bens imateriais): serviços (salão de cabeleireiro, 

manutenção de equipamentos industriais); pessoas (um atleta, um 

político); locais (Rio de Janeiro, Fortaleza); organizações (UNICEF, 

igrejas); ideias (planejamento familiar, vacinação).  

2.2.2.3 Decisões de produto 

Entre as principais decisões relativas à gerência da política de produto cabe 

salientar: marca, design e embalagens e rótulos (KOTLER; KELLER, 2007). 

2.2.2.3.1 Marca  

A marca tem a finalidade de distinguir produtos e serviços de outros idênticos 

de procedência diversa. Registrada nos institutos nacionais de propriedade 

industrial, a marca não pode apresentar coincidências com registros já existentes. 

Ela assegura ao titular a propriedade e o direito exclusivo, constituindo-se num ativo 

da organização (KOTLER; KELLER, 2007).  Os autores prosseguem afirmando que 

a marca é um nome, signo ou símbolo, ou uma combinação desses elementos, para 

identificar os produtos ou serviços de um vendedor ou grupos de vendedores e 

diferenciá-los dos de seus concorrentes.  

Para Rocha e Christensen (1994), os clientes vêm na marca uma parte 

importante do produto. Na verdade, a marca valoriza o produto. Ela se tornou um 

ponto importante na estratégia do produto. Entretanto, desenvolver um produto com 

marca requer vultosos investimentos em marketing. Alguns fabricantes acham mais 
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fácil e menos dispendioso produzir um bem e deixar para outros a tarefa de lhe dar 

uma marca. Assim fazem os asiáticos: produzem para o mundo inteiro uma grande 

quantidade de roupas, aparelhos eletrônicos e computadores que são vendidos sob 

marcas estrangeiras. Isso faz com que o poder esteja nas mãos das organizações 

que controlam as marcas. Os consumidores tornam-se fiéis a elas e não a seus 

fabricantes (BASTA et al., 2010).  

Afirmam Basta et al. (2010) que marcas de prestígio conquistam a lealdade 

do cliente. Grande número de clientes exige essas marcas e recusa as substitutas, 

mesmo quando oferecidas a preços menores. As organizações que desenvolvem 

marcas fortes estão mais protegidas de seus concorrentes. Para os mencionados 

autores uma marca pode englobar até quatro níveis de significado:  

• atributos: boa concepção, durabilidade, prestígio, velocidade;  

• benefícios: os consumidores não compram atributos, mas benefícios; 

portanto, os atributos correspondem aos benefícios funcionais e 

emocionais;  

• valores: identificação dos grupos específicos de compradores cujos 

valores coincidam com o pacote de benefícios oferecidos;  

• personalidade: a marca também projeta a personalidade, visto que 

atrai a pessoa cuja imagem real ou desejada combine com a imagem 

dessa marca.  

Para Kotler e Keller (2007), o desafio é desenvolver significados profundos 

para a marca. Levando em conta os quatro níveis de significado, deve-se decidir em 

que nível criar a identidade da marca. Os significados mais duradouros de uma 

marca são seus valores e sua personalidade; eles definem a essência da marca. A 

empresa deve formular sua estratégia tendo em vista a criação e proteção da 

personalidade da marca.  

A marca tem maior valor quando os compradores são fiéis, seja porque estão 

cientes de sua qualidade e a associam à determinados atributos, seja porque elas 

possuem outros atrativos, como patentes, marcas registradas e relacionamentos 

com os canais de distribuição (ROCHA; CHRISTENSEN, 1994).  

Os profissionais de marketing devem administrar as marcas com cuidado, de 

modo a preservar-lhes o valor. Devem desenvolver estratégias que mantenham ou 

fortaleçam a conscientização da marca, a percepção de sua qualidade e utilidade, 

bem como as associações positivas a que se prestaram ao longo do tempo. Kotler e 



 

42 

Keller (2007) defendem que isso exige um investimento contínuo em pesquisa e 

desenvolvimento, uma comunicação inteligente e um excelente atendimento à rede 

varejista e aos clientes. Para os autores, alguns analistas vêm a marca como o 

maior ativo de uma organização, sobrepondo-se até mesmo aos seus produtos e às 

suas instalações físicas.  

2.2.2.3.2 Design  

Kotler e Keller (2007) afirmam que outra forma de valorizar o produto é 

através do seu design. Algumas empresas são famosas pelo seu design. Este pode 

ser uma das armas competitivas mais eficazes do arsenal de marketing de uma 

empresa. Um bom design contribui tanto para a utilidade quanto para o aspecto do 

produto. Com a intensificação da concorrência, o design torna-se um elemento 

poderoso de diferenciação e fortalece o posicionamento dos produtos e serviços de 

uma empresa. Um bom design pode atrair a atenção, melhorar o desempenho do 

produto, reduzir os custos de produção, logística e distribuição, e conferir ao produto 

uma forte vantagem competitiva no mercado-alvo (ROCHA; CHRISTENSEN, 1994). 

2.2.2.3.3 Embalagens e rótulos  

A embalagem inclui o projeto e a confecção do recipiente ou invólucro do 

produto. O rótulo também faz parte da embalagem e consiste numa informação 

fixada em sua superfície. As decisões sobre embalagens sempre se baseiam em 

fatores como custo e produção. A função primordial da embalagem era conter e 

proteger o produto, mas diversos fatores tornaram-na uma importante ferramenta de 

marketing (BASTA et al., 2010). Com a expansão do auto-serviço, as embalagens 

atraem a atenção dos consumidores, descrevem o produto e incrementam suas 

vendas (LIMA et al., 2012).  

À medida que os produtos se igualam em suas características, os 

profissionais de marketing se desdobram para chamar a atenção dos consumidores 

nos pontos de venda. Grande parte das decisões de compra é tomada nos pontos 

de venda. Os clientes compram produtos e não embalagens, mas a apresentação é 

fundamental para motivar a compra. Por isso as embalagens são periodicamente 

trocadas. Mesmo marcas tradicionais, líderes na categoria, quando reformulam o 

produto, utilizam a embalagem para comunicar a novidade (ROCHA; 

CHRISTENSEN, 1994). 
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2.2.3 Preço 

Preço é o valor agregado que justifica a troca. A transferência de posse de um 

produto é planejada e adequada por estes elementos: valor percebido versus custos 

versus benefícios (BASTA et al., 2010).  

Algumas organizações tomam decisões de preço utilizando a técnica do 

mark-up, isto é, analisam os custos inerentes à produção, comercialização, 

distribuição e divulgação do produto, consideram a margem de lucro pretendida e 

definem seu preço levando ou não em conta os preços médios praticados pelos 

concorrentes. Outras organizações consideram o preço-teto que o mercado está 

disposto a pagar pelo produto e, internamente, ajustam seus custos e lucros para se 

tornarem competitivas (BRUNI; FAMÁ, 2008). 

Outra técnica utilizada para a fixação de preço considera a percepção de 

valor dos clientes quanto ao preço praticado por uma organização vis-à-vis o preço 

praticado pelos concorrentes para o mesmo produto. Essa técnica visa identificar, 

sobretudo, os atributos de preço que precisam ser melhorados. Para Bruni e Famá 

(2008), às vezes a organização oferece ao cliente um preço de balcão mais baixo 

que o da concorrência e mesmo assim o produto é percebido como caro. Isso 

significa que, além do preço de balcão ou de lista, outros atributos de preço 

interferem na decisão de compra, tais como descontos, prazo para pagamento, 

taxas de juros, garantias, retorno de mercadorias e serviços adicionais gratuitos. 

Muitas organizações estão adotando a técnica conhecida como leilão 

corporativo: conectadas por rede com os seus fornecedores, elas sinalizam que 

aceitam ofertas abaixo de um valor predeterminado (BASTA et al., 2010).  

Em seu trabalho, Bruni e Famá (2008) afirmam que além dos custos inerentes 

às principais atividades internas de produção, distribuição, comercialização e 

serviços pós-vendas dos produtos, há que se considerar fatores externos nas 

decisões de preços. Um deles é a natureza do mercado (monopolista ou 

oligopolista). Outro é a capacidade de retaliação dos concorrentes, quando há uma 

guerra de preços ou mesmo variações abruptas de preços. Nesses casos é 

importante que a organização planeje com antecedência as suas possíveis reações. 

Os autores mencionados também esclarecem que os fatores externos como o ciclo 

de desenvolvimento econômico, a recessão, a inflação e as taxas de juros afetam as 
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decisões sobre preços, uma vez que pressionam para cima ou para baixo os custos 

dos produtos.  

Bruni e Famá (2008) explicam, ainda, que a empresa deve, pois, considerar 

com cuidado os vários fatores internos e externos que interferem no seu negócio, 

antes de estabelecer preços para produtos e serviços.  

2.2.4 Praça ou distribuição 

Praça é o local ou o meio pelo qual é oferecido o produto (BASTA et al., 

2010). Aqui, trata-se de planejar e administrar onde, como, quando e sob que 

condições o produto será colocado no mercado (logística).  

Para Lima et al., (2012) o P de praça é também chamado simplesmente de 

ponto, ponto de venda ou distribuição, sendo uma forma simplificada de se referir a 

um conjunto de elementos que visa tornar o produto disponível para o consumidor 

onde e quando ele o desejar.  

As decisões de distribuição devem também levar em conta o caráter dinâmico 

dos canais. Hoje eles podem estar perfeitamente adaptados às necessidades dos 

clientes, mas essas evoluem com o tempo e o canal pode se tornar ineficaz. Um 

bom exemplo são os microcomputadores, que, além das vendas em lojas 

especializadas, são também muito vendidos em hipermercados (BASTA et al., 

2010).  

2.2.4.1 Os intermediários 

Uma organização pode vender os seus produtos diretamente para os 

consumidores finais. Na prática, porém, a maioria dos fabricantes se utiliza de 

intermediários. Ao tomar essa decisão, o fabricante sabe que a venda do seu 

produto pode não ser realizada da maneira como ele gostaria. Além disso, assim ele 

também irá se afastar um pouco do consumidor final (ROCHA; CHRISTENSEN, 

1994). Mas, para Basta et al. (2010), o fabricante também obtém algumas 

vantagens, tais como: o acesso ao canal de distribuição; a capacitação de certos 

distribuidores/atacadistas para a venda do produto; as economias de escala (as 

vendas são realizadas em grandes quantidades); a possibilidade de o produto estar 

presente em locais muito distantes da fábrica e o conhecimento da clientela local. 

Em suma, pode-se dizer que a utilização de intermediários permite aos fabricantes 

reduzir substancialmente os custos logísticos (estoques, transporte e 
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armazenagem), comerciais (negociação, promoção e números de contatos 

necessários para efetuar uma venda), financeiros (riscos do financiamento) e com 

serviços de atendimentos ao cliente (KOTLER; KELLER, 2007). 

Sobre os canais de distribuição, Kotler e Keller (2007) afirmam que podem ser 

diretos e indiretos. 

2.2.4.2 Canal direto 

Caracteriza-se pela ausência de um intermediário entre o produtor e o 

consumidor, existindo apenas dois níveis, O produtor participa de todas as 

atividades pertinentes à distribuição, podendo conhecer melhor seus clientes e seu 

mercado, adaptar-se mais rapidamente às mudanças e lançar novos produtos com 

mais facilidade. Porém, mesmo eliminando as comissões dos intermediários, ele terá 

que dispor dos recursos financeiros e humanos necessários para exercer todas as 

funções de distribuição (BASTA et al., 2010). 

2.2.4.3 Canais indiretos 

No que se refere aos canais indiretos, Basta et al. (2010), defendem existir 

três tipos de canais indiretos: curto, longo e ultralongo, comportando, 

respectivamente, três, quatro e cinco níveis. 

O canal curto é frequentemente utilizado por fabricantes de bens duráveis, 

como móveis e eletrodomésticos. Sua principal vantagem em relação ao canal longo 

é poder ser melhor controlado e prestar-se à realização de campanhas promocionais 

em parceria com os varejistas. 

Já o canal longo é o mais utilizado pelas empresas produtoras de bens de 

consumo. 

O canal ultralongo é bastante utilizado no setor de alimentação. À 

semelhança do canal longo, ele reduz as necessidades de caixa do fabricante e 

favorece o planejamento de sua produção, uma vez que os pedidos recebidos já 

foram fechados pelos atacadistas. Além disso, reduz em muito os gastos com a 

equipe de vendas, pois o número de clientes a visitar é muito pequeno. 

Eis, segundo Basta et al. (2010), algumas decisões típicas que um 

profissional de marketing terá que tomar nessa área:  

• tipo de intermediário — varejista, atacadista, força de venda direta; 

• comprimento do canal — curto, longo, ultralongo;  
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• número de intermediários (após a escolha do comprimento do canal). 

As responsabilidades e o comprometimento das organizações que compõem 

o canal, as funções exercidas pelos intermediários, os contratos, as condições de 

vendas, os direitos territoriais e a política de promoções também deverão ser objeto 

de suas decisões (BASTA et al., 2010). 

2.2.5 Promoção 

No entender de Kotler e Keller (2007), a organização, no seu dia a dia, 

estabelece diversas formas de comunicação que visam promover os seus produtos, 

serviços, benefícios, valores e marca, bem como, fortalecer o relacionamento a 

longo prazo com os clientes. 

Kotler e Keller (2007) apontam que o desenvolvimento de um programa 

integrado de comunicação de marketing leva em conta todos os instrumentos 

presentes no composto de comunicação, a saber: propaganda, promoção de 

vendas, relações públicas, venda pessoal e atendimento ao cliente. 

Segundo os autores mencionados acima, a coordenação dessas atividades 

promocionais entre si e com os demais elementos do composto mercadológico, é 

fundamental para que a organização atinja os seus objetivos de comunicação com o 

mercado de forma harmoniosa e coerente com os objetivos de marketing dos 

produtos e com a imagem da marca. 

Basta et al. (2010) afirmam que, segundo a AMA, propaganda é toda forma 

paga e impessoal de promover ideias, bens e serviços por conta de uma instituição 

patrocinadora. Assim, o que se considera propaganda comporta necessariamente o 

pagamento a um veículo de comunicação pela compra de um espaço publicitário. 

2.2.5.1 Propaganda de produto e propaganda institucional 

Há que se fazer uma distinção entre propaganda de produto e propaganda 

institucional. A primeira visa fortalecer o posicionamento do produto na sua categoria 

ou a sua marca. A segunda diz respeito à imagem corporativa, podendo ter por 

objetivo: gerar uma atitude positiva por parte dos clientes, fornecedores, 

intermediários e público em geral, favorecendo a escolha da marca em detrimento 

de suas concorrentes (interesse comercial); apresentar a empresa como 

ecologicamente correta e socialmente responsável; solucionar eventuais conflitos 

com o governo, os acionistas ou associações (interesse de relações públicas); ou, 
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finalmente, divulgar fatos de interesse público (interesse social) (ROCHA; 

CHRISTENSEN, 1994). 

2.2.5.2 Promoção de vendas 

É um dos principais instrumentos promocionais utilizados pelas organizações 

por proporcionar resultados de vendas mais imediatos, a custos bem inferiores aos 

da propaganda de massa (KOTLER; KELLER, 2007). 

Afirmam os autores que voltada para o consumidor final, pode ser realizada 

de inúmeras maneiras: demonstrações nos pontos de venda mais diversos (lojas, 

supermercados etc.), liquidações ou vendas especiais, concursos, distribuição de 

amostras grátis, patrocínio de eventos etc. 

Prosseguem os mesmos autores esclarecendo que também é voltada para o 

varejista, por exemplo, com descontos progressivos em função de aumento da 

quantidade vendida, serviços de merchandising, reposição de gôndolas e 

precificação realizada por funcionários dos fabricantes ou alternativamente. O 

varejista é compensado pela realização desses serviços, por ocasião da promoção, 

com prêmios e campanhas de incentivo à sua força de venda. 

2.2.5.3 Relações públicas 

As funções desempenhadas pelas relações públicas, no composto de 

comunicação, dizem respeito à gestão da comunicação corporativa. Trata-se de 

monitorar a relação da empresa com os seus diversos públicos (stakeholders). Isso 

envolve assessoria de imprensa, gestão de programas de responsabilidade social 

para com as comunidades, gestão de crises, gestão de eventos institucionais e 

gestão da comunicação interna (BASTA et al., 2010). 

 Ainda segundo Basta et al. (2010) as relações públicas cuidam 

fundamentalmente de todos os aspectos que possam interferir na imagem da marca 

da instituição, a fim de zelar pela sua preservação. 

2.2.5.4 Venda pessoal 

A venda pessoal e a propaganda têm um ponto em comum: são meios de 

comunicação utilizados pelas organizações para se dirigir a seus clientes atuais e 

futuros, visando informá-los, convencê-los, influenciá-los e educá-los (ROCHA; 

CHRISTENSEN, 1994). 
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Mas esclarecem Basta et al. (2010) ser a propaganda uma comunicação de 

massa, enquanto a venda é uma comunicação individualizada, de pessoa a pessoa. 

Assim, a propaganda atinge um grande número de pessoas bem mais rapidamente 

do que a venda pessoal. Prosseguem os autores apontando que a propaganda é 

uma comunicação de sentido único. A organização envia uma mensagem e o cliente 

é seu único receptor. Já na venda pessoal a comunicação se faz nos dois sentidos: 

cliente e vendedor ora são emissores, ora receptores. 

Afirmam Basta et al. (2010) que a propaganda, por sua natureza, leva em 

conta o conhecimento genérico dos clientes atuais e futuros: não os conhece nem 

procura conhecê-los individualmente. A venda pessoal torna possível conhecer 

individualmente os clientes. Conluem os autores afirmando que na venda pessoal, a 

mensagem pode variar conforme o cliente ou mesmo modificar-se durante a visita. 

Já a mensagem publicitária sofre severas limitações de tempo, espaço e capacidade 

de atenção dos clientes, sendo, portanto, muito menos flexível.  

Rocha e Christensen (1994) esclarecem que do ponto de vista do custo, a 

venda pessoal é muito mais cara do que a propaganda, especialmente quando se 

trata de produtos de consumo de massa. Na maioria das organizações, o orçamento 

relativo à venda pessoal é maior que o da propaganda. Sua importância relativa no 

composto de comunicação será função de três elementos, o tipo dos produtos 

oferecidos; os clientes que os compram; e o tamanho da empresa. 

Pode-se dizer que, quanto mais complexo, técnico ou customizado for o 

produto e serviço, ou quanto mais longo for o seu ciclo de venda, ou quanto mais 

elevado for o seu valor unitário, maior será a importância da venda pessoal em 

detrimento da propaganda (KOTLER; KELLER, 2007). Continuam os autores 

defendendo que a venda pessoal tem um papel extremamente importante no 

composto mercadológico. Afinal, o vendedor é o melhor meio de comunicação da 

organização com os clientes, cabendo a ele conquistá-los e mantê-los. 

Eis, no entender de Basta et al. (2010), as principais decisões inerentes ao 

gerenciamento da equipe de vendas: 

• perfil e responsabilidades do vendedor; 

• objetivos de vendas por produto, canal e território geográfico; 

• plano de remuneração; 

• estrutura organizacional de vendas; 
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• critérios de recrutamento e seleção; 

• treinamento da equipe de vendas; 

• estabelecimento dos territórios de vendas; 

• tamanho da equipe; 

• previsões de vendas, cotas e orçamento; 

• controle individual dos resultados dos vendedores; 

• planejamento do material promocional de apoio às vendas; 

• análise das informações fornecidas pelo Sistema de Informações de 

Marketing (SIM); 

• reuniões com os vendedores — ações a empreender. 

2.2.5.5 Serviço de atendimento ao cliente (SAC) 

Rocha e Christensen (1994) afirmam que os vendedores não são os únicos 

que se relacionam com os clientes. Muitas pessoas de outros departamentos que 

não o de marketing participam do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), o qual 

engloba todas as relações entre a empresa e seus clientes. Para os autores 

mencionados, no intuito de melhorar o SAC e, consequentemente, a satisfação dos 

clientes, muitas empresas brasileiras vêm procurando analisar os problemas do 

ponto de vista do cliente e desenvolver ações coordenadas com todas as áreas 

funcionais envolvidas. 

As empresas que perseguem continuamente melhores níveis de satisfação 

dos clientes surpreendem-se com os resultados obtidos: maior preocupação dos 

empregados com os clientes (muitas vezes isso significa uma grande mudança de 

comportamento); maior eficiência; melhor coordenação entre as áreas envolvidas; e 

um prazer maior em trabalhar na organização (LIMA et al., 2012). 

Basta et al. (2010) criticam, afirmando que atualmente os profissionais de 

marketing estão mais interessados em fortalecer o relacionamento com os clientes 

atuais do que em conquistar novos clientes, pois sabem que isso é muito mais 

lucrativo para a organização. Assim, o SAC e outras ferramentas desempenham 

papel fundamental na comunicação com os clientes. 

Sauaia (2010, p. 27) afirma que uma das questões-chave no marketing é 

analisar e estimar, ao longo do tempo, a demanda por produtos que varia 

constantemente segundo fatores externos e internos à empresa, apresentando a 
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interessante proposta da função a seguir que ilustra a relação entre demanda e as 

variáveis: 

Qd = f (Px, Ax, Dx, Ox, I, T, E, Py, Ay, Dy, Oy, G, N, W, ...) 

Em que: 

Qd = quantidade demandada do produto x; 

Px = preço do produto x; 

Ax = promoção do produto x; 

Dx = design e qualidade do produto x; 

Ox = pontos de distribuição do produto x; 

I = nível de renda dos consumidores; 

T = gosto e preferências dos consumidores; 

E = expectativa de consumo futuro; 

Py = preço de produtos substitutos; 

Ay = promoção de produtos substitutos; 

Dy = design e qualidade de produtos substitutos; 

Oy = pontos de distribuição de produtos substitutos; 

G = política governamental; 

N = número de habitantes de uma economia; 

W = condições climáticas. 

Por si só, a proposição já demonstra a dificuldade em se reproduzir, 

matematicamente, um ambiente de competição em um jogo empresarial, dificuldade 

esta que aumenta quanto maiores são as variáveis e o número de concorrentes. 

2.3 ALINHAMENTO ENTRE A ESTRATÉGIA GENÉRICA E O COMPOSTO DE 

MARKETING 

2.3.1 Introdução 

Para fins desta pesquisa, define-se o conceito de alinhamento entre a 

estratégia genérica e o composto de marketing como sendo o posicionamento de 

produtos e serviços oferecidos à sociedade, por meio de uma abordagem 

direcionada à implementação de estratégias de marketing junto aos clientes, que 

visam fazer com que se obtenham vantagens competitivas perante seus 

concorrentes (LIMA et al., 2012). Para tal, a seção discorrerá sobre algumas formas 

de alinhamento entre estratégia de competição e estratégia de marketing 

apresentadas na literatura. 
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Esse conceito está intimamente ligado à visão da empresa, ou seja, à 

percepção dos gestores sobre o que a empresa deva ser no futuro e à forma de se 

atingir este objetivo. Tal alinhamento pode proporcionar melhores resultados de 

desempenho para a empresa, os quais são considerados como fontes de 

desenvolvimento de vantagens competitivas em relação à concorrência 

(STEPANOVICH; MUELLER, 2002 apud FERREIRA, 2006, p. 50). 

Ansoff (1979) explica que o alinhamento empresarial pode ser definido como 

o direcionamento de todas as atividades, os processos, as pessoas, os recursos e 

de todos os fatores que compõem uma estratégia empresarial para um sentido 

comum, respeitando e estando em sintonia com as pressões ambientais. 

2.3.2 Posicionamento 

Segundo Porter (1996), a estratégia se caracteriza como o ajuste ou 

alinhamento das atividades da empresa num mesmo sentido, com o objetivo de 

trazer maiores retornos. O posicionamento estratégico determina não apenas quais 

atividades a empresa irá ou não executar, mas principalmente como irá configurar 

essas atividades e como estas se relacionam entre si. Assim, ao se posicionar, a 

empresa é obrigada a fazer escolhas, causando um impacto na formulação e na 

implementação da estratégia. 

Para Santos e Palombo (2009), o conceito de posicionamento de marketing 

vem evoluindo desde a sua concepção. Os autores defendem que a ideia de Unique 

Selling Position proposta por Reeves em 1961 foi precursora das teorias sobre 

posicionamento. Posicionamento procura estimular uma percepção do público-alvo 

da oferta, por meio da adequação das suas variáveis aos aspectos por ele 

valorizados, de forma que a torne distintiva em relação à concorrência. 

Segundo Kotler e Keller (2007), o conceito de posicionamento de marketing 

implica diferenciação, seja objetiva, subjetiva, real ou percebida, como meio de 

ofertar valor ao público-alvo a partir de uma combinação dos elementos do composto 

de marketing. Lima et al. (2012) corroboram com esta vertente, defendendo que o 

posicionamento de marketing é a estratégia que deve governar todo o planejamento 

mercadológico, sendo ele que define o que será feito com o marketing mix em 

função da estratégia global adotada, ou seja, o posicionamento estratégico. 

As empresas estão sempre tentando diferenciar sua oferta ao mercado da de 

seus concorrentes. Quando uma empresa obtém sucesso, os concorrentes copiam 
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sua oferta ao mercado. Assim, as empresas precisam repensar constantemente 

novas características e benefícios a fim de atrair a atenção e o interesse de 

consumidores exigentes que buscam um menor preço (SANTOS; PALOMBO, 2009). 

Os autores colocam, também, que a estratégia de posicionamento adotada deve ser 

condizente com os conceitos e procedimentos que a organização tem desenvolvido, 

ou seja, deve ser consistente com seu direcionamento estratégico global. 

No entender de Basta et al. (2010), é frequente que as empresas reformulem 

suas estratégias de marketing várias vezes durante o ciclo de vida de um produto. 

As condições econômicas variam, os concorrentes adotam novos posicionamentos e 

o produto passa por novos estágios de interesse e exigência dos compradores. 

Porter (1996) afirma que a empresa deve planejar estratégias apropriadas e deve, 

também, diferenciar e posicionar sua oferta de modo a conquistar uma vantagem 

competitiva. Por serem de médio e longo prazo, tais estratégias empresariais não 

devem ser alteradas frequentemente (BETHLEM, 1989). 

Para Kotler e Armstrong (2006), o posicionamento de marketing é a maneira 

como o produto é definido pelos consumidores em relação a seus atributos 

importantes – o lugar que ele ocupa na mente dos consumidores em relação aos 

produtos concorrentes. Os consumidores irão escolher os produtos que percebem 

como os de um maior valor oferecido. Além disso, os autores argumentam que não 

basta ter uma definição de posicionamento adequada; é preciso também focar os 

esforços do marketing mix (preço, produto, praça ou distribuição e promoção) para 

efetivamente atingir este posicionamento. 

Kotler e Armstrong (2006) prosseguem afirmando que erros na definição ou 

execução de uma estratégia podem resultar em um subposicionamento – quando os 

consumidores têm apenas uma vaga ideia sobre a empresa; em um 

superposicionamento – quando eles têm uma ideia limitada sobre a linha de 

produtos oferecidos pela empresa; ou em um posicionamento confuso – quando a 

posição da empresa não está muito clara para o mercado. Afirmam também que 

diferentes proposições de valor são alcançadas por meio de diferentes combinações 

dos elementos do marketing mix: os 4 P’s. 

Por fim, citamos Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) que lembram que os 

termos posicionamento do produto e imagem de marca normalmente são usados 

como sinônimos, contudo, para que se conquiste um sucesso de longo prazo, faz-se 

necessário que se crie um posicionamento do produto que o diferencie dos 
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concorrentes, de maneiras que sejam significativas para o consumidor. Para que isto 

ocorra, todos os elementos do composto de marketing devem colaborar. 

2.3.3 A questão do alinhamento no contexto do Jogo Enterprise 

O Jogo Enterprise, cujos resultados são objeto desta pesquisa, vale-se de 

uma série de conceitos teóricos que envolvem as decisões tomadas no âmbito dos 

do composto de marketing e o seu esperado alinhamento com as estratégias 

empresariais. 

Quando se referem às exigências para a adoção de estratégia de liderança 

em custos, Lobato et al. (2011) apontam algumas medidas, entre elas: construção 

de instalações em escala eficiente, geralmente focadas numa alta escala de 

operações, e; projeto de produto visando à fabricação a baixo custo. Desta maneira, 

para que se possa praticar o P de Preço condizente com esta estratégia, os 

participantes devem tentar obter parcelas generosas de market share, 

materializando-se assim o ganho oriundo da diluição dos custos fixos e os 

consequentes ganhos de escala. 

Bethlem (I989) ensina que devido à necessidade de se estabelecerem os 

objetivos de preço, as empresas implementam esse processo de uma forma 

relativamente estruturada. Isso não quer dizer que o estabelecimento dos objetivos 

da variável preço seja algo mecânico. Pelo contrário, os objetivos de preço devem 

ter também uma orientação estratégica. As bases principais para se estabelecer os 

objetivos são os próprios objetivos específicos da empresa conforme definido em 

seu planejamento estratégico. Neste caso, empresas com posicionamento 

estratégico voltado para a liderança no custo total devem buscar margens de preço 

menores enquanto empresas cujo posicionamento seja de diferenciação podem 

trabalhar com margens mais elevadas. 

Antes de definir preços, a organização deve considerar quais são os objetivos 

de marketing relativos ao seu produto (ou serviço) e a estratégia empresarial 

traçada. Quanto mais claros forem seus objetivos, mais fácil será estabelecer os 

preços. As decisões de precificação devem ser coordenadas com o projeto, a 

distribuição e a promoção do produto, a fim de tornar o seu posicionamento coerente 

e eficaz (PORTER, 1996).  

No jogo Enterprise, quando as empresas tiverem cuidadosamente fixado seus 

objetivos para a variável preço, estarão prontas para estabelecê-lo. Os métodos de 
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atribuição de preço costumam seguir três caminhos: orientado para o custo 

(markup), orientado para a demanda e orientado para o concorrente, isto sempre 

partindo de uma estratégia empresarial previamente selecionada, conforme 

abordagens de Basta et al. (2010) e Bruni e Famá (2008). 

A partir das colocações de Basta et al. (2010) sabemos que um produto é 

mais do que um simples conjunto de aspectos tangíveis. Ao desenvolver um 

produto, o profissional de marketing deve identificar as necessidades básicas do 

cliente e descobrir meios de ampliá-lo, a fim de criar um conjunto de benefícios que 

o torne mais atraente para o cliente. 

No Enterprise, por exemplo, pode-se obter matéria-prima de seis diversos 

níveis de qualidade. De maneira simplificada, os insumos são comprados na forma 

de kits de dois tipos: tipo A (alta qualidade) e tipo B (qualidade básica), podendo ser 

adquiridos de três diferentes fornecedores que possuem características individuais 

de qualidade, perceptíveis pelo cliente final. O alinhamento à estratégia de 

diferenciação pressupõe o uso de matéria-prima de melhor qualidade e de mão de 

obra melhor preparada (PORTER, 1996), afetando, desta forma, o P de Produto. 

Kotler e Keller (2007) defendem que a percepção da qualidade e utilidade do 

produto por parte do cliente, exige um investimento contínuo em pesquisa e 

desenvolvimento. Já de Porter (1996) resgatamos a ideia de que investimentos de 

maior ou menor vulto em engenharia, tecnologia e gerenciamento de processos 

produzem impactos diferentes nas estratégias genéricas de competição. O mesmo 

fenômeno ocorre com maiores ou menores recursos aplicados na excelência, na 

engenharia, no desenvolvimento e na inovação dos produtos. No jogo Enterprise, os 

participantes podem efetuar investimentos em pesquisa de desenvolvimento de 

produtos, em treinamento e desenvolvimento de pessoal e, ainda, em tecnologia de 

processos.  

A propaganda é o mais importante elemento para a construção de uma marca 

(KOTTLER; KELLER, 2007). Contudo, enquanto Porter (1996) indica que para 

diferenciação é importante um projeto ou imagem da marca de alto valor agregado, 

Lobato et al. (2011, p. 82) defendem que a liderança em baixo custo implica na 

“minimização do custo de áreas como P&D, assistência técnica, publicidade e 

vendas”. No jogo em estudo, o P de Promoção é impactante de forma quantitativa, e 

não qualitativa, via investimentos realizados na marca (propaganda institucional) e 

nos produtos. 
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Kotler e Keller (2007) ensinam que de todos os elementos que compõem o 

marketing mix, o P de Praça ou a distribuição é, aos olhos do cliente ou consumidor, 

a menos aparente e palpável. Entretanto, para a organização, as decisões de 

distribuição são muito importantes pelos impactos que geram em outros elementos 

do marketing mix, especialmente a longo prazo. Por exemplo: as decisões relativas à 

política de preços vão depender da escolha, do tamanho e do número de 

intermediários, assim como as decisões relativas ao número de vendedores e à 

qualidade da força de vendas vão depender, entre outros fatores, do número e da 

capacitação dos distribuidores.  

Do trabalho de Basta et al. (2010), já observamos que a capilaridade de 

pontos de venda que se pretende atingir, além de outros processos logísticos, 

podem impactar o P de Praça e que estas decisões derivam da estratégia 

empresarial. Porter (1996) ainda menciona que o acesso aos canais de distribuição 

e a obtenção de economias de escala são fatores relevante quando da viabilização 

da estratégia genérica escolhida. 

Ao discorrerem sobre as ações necessárias que os líderes de custos devem 

lançar mão, Lobato et al. (2011) e Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) apontam 

que o baixo custo em relação aos concorrentes torna-se tema central de toda a 

estratégia, exigindo algumas medidas: 

• construção de instalações em escala eficiente, geralmente focadas 

numa alta escala de operações; 

• busca vigorosa de redução de custo e das despesas gerais, pela 

experiência adquirida no segmento de atuação; 

• minimização do custo de áreas como P&D, assistência técnica, 

publicidade e vendas; 

• projeto de produto visando à fabricação a baixo custo, orientada à 

padronização; 

• foco em engenharia de processo e eficiência das operações, buscando 

aperfeiçoar a produção e/ou a prestação do serviço; 

• intensa aplicação de tecnologia para gerenciamento dos processos 

operacionais e de atendimento ao cliente; 

• sistema estruturado de informações e controle; 

• excelente sistema de distribuição. 
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Já os que optarem pela estratégia de diferenciação, deverão utilizar os 

métodos seguintes que podem assumir várias formas (PORTER, 1996): 

• projeto ou imagem da marca de alto valor agregado;  

• tecnologia embutida nos produtos; 

• qualidade da matéria-prima e da mão de obra envolvidos; 

• peculiaridades e serviços sob encomenda; 

• tradição no mercado onde atua;  

• rede de fornecedores; 

• capacidades de marketing e vendas;  

• excelência na engenharia de produto; 

• coordenação entre pesquisa, desenvolvimento de produto e marketing; 

• incentivo à inovação.  

Dessa forma, concluímos que em termos gerais a literatura indica para a 

necessidade do alinhamento entre as decisões que envolvem o marketing mix e a 

estratégia genérica adotada. O jogo Enterprise permite tal convergência por meio de 

diversas decisões no âmbito dos 4 P’s de Marketing. 

2.4 INDICADORES DE DESEMPENHO EMPRESARIAL 

Gramigna (2007) ensina que um jogo deve apontar um vencedor segundo 

critério conhecido previamente. Reis (2006) argumenta que, na maioria das vezes, o 

ranking final é apurado com a utilização de indicadores econômico-financeiros por 

estes serem de fácil entendimento pelos participantes e de fácil explicação por parte 

dos instrutores do jogo. 

Bittenourt (2007) afirma que a avaliação ao final do jogo é importante para a 

construção de uma ponte entre o vivenciado durante o jogo e a realidade a ser 

alcançada. Já Sauaia (2010) aponta que a utilização de indicadores é um fator 

imprescindível em um jogo de empresas e que sua análise permite a formulação de 

um plano de gestão, tendo em vista a evolução do exercício e a sustentabilidade da 

organização simulada. 

Ao propor seu modelo de jogo, Silvestre (2004) reflete que métricas distintas 

poderão resultar em colocações finais diferentes. Portanto, antes do início do jogo é 

importante que os participantes saibam previamente por que métricas serão 

avaliados para que possam perseguir os objetivos segundo a sua significância 
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Martins (2006) aponta que avaliar significa atribuir valor em sentido qualitativo 

ou mesmo quantitativo. As organizações, de uma maneira geral, necessitam 

permanentemente aferir se o seu desempenho está compatível com os objetivos 

estabelecidos. O autor defende que embora nem sempre este processo ocorra de 

forma sistemática e organizada, é cada vez mais raro encontrar uma organização 

que consiga sobreviver sem estabelecer um conjunto mínimo de estratégias e 

monitorar a sua implementação de forma a avaliar e corrigir os desvios de rumos e 

suas consequências.  

Prossegue Martins (2006) afirmando que para enfrentar com sucesso os 

desafios impostos pelo ambiente competitivo atual, torna-se necessário que o 

gerenciamento da organização esteja apoiado no cálculo e acompanhamento de 

indicadores que reflitam a performance global da organização, e que estes 

indicadores estejam diretamente associados à consecução dos objetivos 

estratégicos. 

A avaliação de performance consiste em estabelecer medidas chaves que 

informem aos gestores de todos os níveis se os objetivos planejados estão sendo 

atingidos ou não. Há uma relação direta entre o planejamento estratégico realizado 

pela empresa e o seu status em determinado espaço de tempo. As medidas de 

desempenho tornam-se imprescindíveis para que os gestores tenham o exato 

conhecimento de tudo o que está acontecendo ao seu redor, monitorando de forma 

constante se as decisões tomadas estão surtindo os efeitos necessários (REIS, 

2006).  

Os pesquisadores Kaplan e Norton (2008) reiteram esse entendimento ao 

afirmar que se o desempenho não está sendo medido, ele não está sendo 

gerenciado, acrescentando ainda que se a empresa quiser sobreviver e prosperar na 

era da informação deve utilizar-se de um sistema de gestão e medição de 

desempenho derivado de suas estratégias. 

Embora os sistemas de medição ainda estejam excessivamente suportados 

em medidas quantitativas e financeiras, tendo dificuldade de medir adequadamente 

os ativos intangíveis e intelectuais, não se pode desconsiderar o quanto um sistema 

de medição de desempenho representa uma ferramenta adequada ao processo de 

tomada de decisão (MARTINS, 2006). 
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Na visão de Coutinho e Kallás (2005) o sistema de avaliação de desempenho 

deve objetivar um gerenciamento integrado, capaz de contemplar todos os fatores 

que influenciam a organização.  

Kaplan e Norton (2008) destacam que as empresas que operam na era da 

informação estão estruturadas através de novas premissas operacionais, entre as 

quais se destacam: 

• processos inter-funcionais, transcendendo a especialização de 

habilidades funcionais; 

• ligação com clientes e fornecedores, por meio da tecnologia da 

informação, permitindo a integração e otimização de toda a cadeia de 

valores; 

• segmentação de clientes, com fornecimento de produtos e serviços 

customizados para cada um dos segmentos; 

• escala global, rompendo com as fronteiras nacionais e propiciando a 

livre concorrência; 

• inovação, como fator preponderante da vantagem competitiva, 

induzindo redução de ciclos de vida dos produtos e incorporação de 

novas tecnologias; 

• trabalhadores de conhecimento, em que os funcionários agregam valor 

pelo que sabem e pelas informações que podem fornecer. 

Inicialmente, as empresas utilizavam-se apenas de medidas financeiras, que 

estavam disponíveis internamente mediante análise detalhada dos informes 

contábeis. Todavia, com a evolução da concorrência e o aumento gradativo da 

velocidade com a qual as mudanças ocorrem, tornam-se necessárias informações a 

respeito do mercado no qual a empresa atua, partindo-se então para a utilização de 

índices que representem a participação da empresa em determinados mercados, a 

evolução temporal desta participação, a satisfação dos clientes em relação à 

qualidade dos produtos ou serviços, o relacionamento com os empregados, enfim, 

tudo passa a influenciar de forma direta o desempenho final da empresa 

(STICKNEY; WEIL, 2001). 

Ao estudar indicadores de desempenho usualmente utilizados no Brasil, Reis 

(2006) observou que o mercado utiliza-se de várias fontes de informações para a 

tomada de decisões, não se restringindo a uma ou outra fonte específica. Prossegue 
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Reis (2006), postulando que para se definir quais os indicadores identificados pelo 

mercado como sendo úteis para a avaliação externa de uma empresa, devem ser 

utilizados como parâmetros aqueles que atendam ao objetivo de estabelecer uma 

condição de comparabilidade entre as diversas empresas pesquisadas. 

O sucesso no gerenciamento da empresa dependerá da capacidade do grupo 

para harmonizar os recursos disponíveis, com vistas em liderar em alguns 

indicadores clássicos de excelência empresarial e em objetivos estratégicos da 

organização, discricionariamente formulados. Nesse processo de construção da 

performance da empresa, estarão envolvidas questões relativas a risco e retorno de 

empreendimentos que podem ser articuladas de diferentes maneiras (LOPES, 2001, 

apud REIS, 2006, p. 11). 

2.5 JOGOS EMPRESARIAIS 

2.5.1 O que são Jogos Empresariais 

O jogo é uma atividade espontânea, realizada por mais de uma pessoa, 

regida por regras que determinam quem vencerá. Estas regras incluem o tempo de 

duração, o que é permitido e proibido, valores das jogadas e indicadores sobre como 

terminar a partida (GRAMIGNA, 2007). 

Já Sauaia (2010) define que um jogo de empresas constitui um processo no 

qual grupos criteriosamente formados tomam decisões e competem por resultados 

objetivos. Apesar de todos começarem em situação idêntica, o entendimento 

assimétrico dos dados e os vieses cognitivos conduzem a resultados distintos em 

decorrência das competências de cada grupo. O autor complementa afirmando que 

a repetição do ciclo decisório constrói uma visão gerencial dinâmica e sistêmica. 

Bouzada (2011) e Barçante (2007) remontam a história dos jogos a 3.000 a.C, 

na China, como jogos de guerra, concordando que o início de sua versão 

empresarial deu-se em 1957, na Universidade de Washington, quando foi aplicado o 

jogo Top Management Decision Simulation. 

Na década de 50, surgiram os jogos empresariais (ou jogos de negócio ou, 

ainda, simuladores de negócios), nos Estados Unidos, como recurso de treinamento 

para executivos e estudantes. Quando da desmobilização das tropas no período 

posterior à Segunda Grande Guerra, tal tecnologia migrou do meio militar, onde era 

largamente aplicada para se testar previamente opções estratégicas, para o mundo 
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dos negócios. A repercussão dos resultados alcançados fez com que profissionais e 

pesquisadores fossem desenvolvendo os seus próprios jogos e simuladores, 

adaptando-os à sua realidade, à cultura e às necessidades específicas (LIMA; 

CORDEIRO; COSTA; BARROS, 2010).  

A questão da aprendizagem vivencial é abordada por Sauaia (2010) quando 

afirma que sua proposta de aprendizagem não se inicia com a exposição da teoria e 

sim com a proposição de um problema não estruturado como um caso, com suas 

regras econômicas, que serve de fundo para um jogo empresarial. O autor sintetiza 

o ciclo de aprendizagem gerencial conforme a Figura 3.  
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Figura 3 – Conhecer x Saber. Adaptada de Sauaia (2010, p. XIX). 

Marion e Marion (2006) afirmam que a metodologia de jogos empresariais 

possibilita que o aprendizado gerencial se desenvolva nas dimensões cognitiva, 

psicomotora e afetiva. O aprendizado, nestas dimensões, permite que ocorram 

mudanças comportamentais nos níveis de conhecimento, habilidades e atitudes. 

Prosseguem os autores defendendo que mudanças no nível de conhecimento 

ocorrem, segundo a Taxonomia de Bloom, através de uma evolução: aquisição de 

conhecimento básico, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Com a 

simulação, os alunos adquirem conhecimentos básicos de planejamento e 

estratégias empresariais, compreendendo melhor estes conceitos através de sua 

aplicação e análises. 
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Em um jogo, ao final de cada ciclo de simulação, o professor deve solicitar 

que os alunos comparem os resultados alcançados com os resultados do ciclo 

anterior e com o resultado dos concorrentes, fazendo uma síntese das decisões 

tomadas, avaliando o desempenho obtido e justificando o porquê das melhoras 

desejadas não terem sido alcançadas. Tal análise é fundamental no aprendizado 

com a utilização de jogos. Utilizar apenas o resultado do jogo como critério de 

avaliação pedagógica poderia causar graves distorções, já que não existe relação 

entre desempenho gerencial simulado e aprendizado (MARION; MARION, 2006). 

Bernard (2006) corrobora com a ideia defendida pelos autores acima, 

assumindo ser pressuposto que haja uma evolução nos resultados alcançados como 

decorrência da curva do aprendizado no jogo.  

Adicionalmente, Marion e Marion (2006) prosseguem com as seguintes 

contribuições;  

A partir do primeiro período da simulação, os erros e os acertos vão sendo 
passados de período a período, já que o método da simulação gerencial está 
baseado na experiência pela tentativa e erro (MARION; MARION, 2006 p 97). 

Os erros cometidos em uma simulação gerencial podem ser definidos em: 
erro de digitação (...), erro operacional e erro estratégico. Os erros de 
digitação ocorrem quando da entrada das decisões, como, por exemplo, as 
decisões da área comercial (preço, prazo, propaganda), (...) permitindo o seu 
ajuste no próximo período. O erro operacional (...), por exemplo, a falta ou 
excesso de empregados. O erro estratégico é decorrente da falha de análise 
por parte dos alunos. Por exemplo, o mercado está com muita capacidade de 
produção ociosa e a economia entra em um processo recessivo de longo 
prazo. Apesar destas evidências, os alunos resolvem ampliar 
substancialmente sua empresa (MARION; MARION, 2006 p 105).  

Um jogo empresarial traduz ou reflete muito do real vivenciado pelas pessoas, 

enquanto membros de grupos, nas diversas áreas e situações onde estão inseridas 

(BARÇANTE, 2007). Este é justamente o seu maior desafio e virtude: simular 

situações reais no mundo dos negócios e permitir que se testem, numa relação 

causal, os efeitos das decisões tomadas. 

Como decorrência natural da demanda de alunos ávidos para se preparar 

para o mercado de trabalho, atualmente uma boa parcela dos cursos de pós-

graduação tem incluído jogos de empresas nos seus programas (SILVESTRE, 

2004). O autor continua o raciocínio, observando que esses jogos deveriam atender 

às expectativas dos coordenadores e dos alunos desses cursos que buscam uma 

atividade que estabeleça o equilíbrio entre o racional e o emocional, que consiga 

integrar as disciplinas, possibilite a visão sistêmica e a compreensão do papel da 

cooperação no clima organizacional e nos resultados das organizações, além de 
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promover a integração dos participantes. O mesmo raciocínio se aplica às 

consultorias e empresas que aplicam jogos empresariais em atividades de 

treinamento corporativo 

O aprendizado bem sucedido tem maior possibilidade de ocorrer quando o 

indivíduo apresenta potencial adequado ao tipo de estudo, tem motivação para 

aprender em um ambiente caracterizado por elevado desafio e competitividade, 

associados à baixa ameaça de sua segurança organizacional (GRAMIGNA, 2007). 

Para a autora, não há dúvida sobre a importância do acompanhamento da qualidade 

do desempenho como fator de sucesso empresarial. 

Segundo Silvestre (2004, p. 9) os jogos de empresas enquanto instrumento 

de treinamento, para atingirem plenamente os seus objetivos, necessitam utilizar os 

conceitos básicos da andragogia (do grego “andros” - adulto e “gogos” – educar) – 

metodologia de ensino para adultos, que propiciam um aumento de velocidade na 

aprendizagem de indivíduos mais maduros. São estes conceitos: 

(a) Praticidade: relação entre o que vai ser ensinado e a vida real e imediata 
do aluno; 

(b) Troca de Informações: valorização da experiência anterior do adulto 
através de discussões em grupo; 

(c) Reflexão: utilização de técnicas que provoquem “desequilíbrio” nos 
conhecimentos já existentes, objetivando “abrir espaço” para novas 
informações; 

(d) Desafio: Adoção de atividades que contenham certo grau de dificuldade e 
exijam resolução de problemas práticos; 

(e) Vivência: aprendizagem através de experiências novas e da vivência com 
outras pessoas, incluindo o ambiente externo; 

(f) Ritmo: respeito às características individuais no que se refere ao tempo de 
assimilação; 

(g) Participação: o adulto precisa fazer parte do ambiente de ensino, dando 
opiniões sobre o conteúdo e encontrando o seu próprio caminho; 

(h) Experiência: o adulto tem uma perspectiva mais realista do mundo que o 
cerca e consegue ter “insight” juntando todo o seu conhecimento; 

(i) Reconhecimento: adultos gostam de ter seus talentos e informações 
utilizadas na situação de ensino. 

Para Bittenourt (2007), o universo dos jogos permite uma série de aplicações, 

a partir de recursos e instrumentos disponíveis, sendo certo que esses jogos podem 

ser aplicados, complementarmente, a quaisquer outros tipos de jogos: 

• jogos que tenham a finalidade de aproximar as pessoas e quebrar 

gelos e barreiras iniciais para o exercício de ações coletivas;  
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• jogos de integração de equipes, nos quais os participantes, através do 

desempenho de papéis, interajam com seus companheiros de equipe;  

• jogos reflexivos, que permitam ao participante fazer uma auto-

avaliação de suas atitudes e comportamentos frente a um objetivo;  

• jogos estratégicos ou de gestão, nos quais os participantes têm a 

oportunidade de verificar sua iniciativa e reação a instrumentos básicos 

de gestão – planejamento, organização, negociação e busca de 

resultados;  

• jogos de resgate ou fechamento, nos quais os participantes possam 

voltar à realidade com a experiência vivida.  

A Tabela 6, baseada em Sauaia (2010, p. 9), sintetiza as diferenças entre o 

processo educativo tradicional e aquele resultante da utilização de jogos de 

empresas. 

Tabela 6 – Ensino x Aprendizagem. 

MÉTODOS TÉCNICAS FOCO ABORDAGEM 

Ensino Aulas expositivas Expositor Dedutiva 

Aprendizagem Jogos e vivências Participante Indutiva 

2.5.2 O uso de Jogos Empresariais para fins de pesquisa 

Citando Tanabe (1977), Kallás (2003, p. 4) enumera os objetivos básicos dos 

jogos de empresas: 

treinamento: desenvolver nos participantes a habilidade de tomar decisões 
através do exercício e experiências num ambiente simulado, tão parecido 
quanto possível ao ambiente no qual as mesmas terão que ser realmente 
desempenhadas; 

didático: transmitir conhecimentos específicos (conhecimentos, técnicas e 
instrumentos) do campo da Administração de Empresas de um modo prático 
e experimental; 

pesquisa: utilizar o cenário propiciado pelo jogo de empresas como um 
laboratório para: descobrir soluções para problemas empresariais; esclarecer 
e testar aspectos da Teoria Econômica; pesquisar aspectos da Teoria da 
Administração e investigar o comportamento individual e grupal em condições 
de tomada de decisões sob pressão de tempo e incerteza. 

Posteriormente, Faria (2001) identificou as três mais importantes áreas de 

pesquisa através deste mecanismo, determinadas através do número de 

publicações: 
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• as práticas que estimulam aumentos de performance; 

• a efetividade dos jogos de empresas; e 

• o quê jogos de empresas ensinam. 

Segundo Sauaia (2010), discentes e docentes vêm realizando pesquisas, 

baseando-se no ambiente organizacional simulado, possibilitando que se testem 

diversos elementos cuja investigação apresenta bastante relevância para o meio 

acadêmico. 

Para Sauaia (2010), jogos de empresas e a pesquisa teórico-empírica são 

campo fértil de pesquisa na área de aprendizagem gerencial e no estudo das 

diferentes estratégias empresariais. A simulação seria um meio de se experimentar 

ideias e conceitos sob condições que estariam além das possibilidades de se testar 

na prática, devido ao custo, demora ou risco envolvidos, caracterizando de modo 

abrangente o significado da palavra simulação.  

As simulações com a utilização de jogos empresariais, por estabelecerem 

analogias entre estes e os laboratórios de gestão, podem permitir ao pesquisador 

controlar tantas variáveis quantas desejar e manipular aquelas julgadas 

convenientes para a sua experiência (TANABE, 1977, apud SAUAIA; SILVA, 2008, 

p. 7).  

Visando possibilitar a superação das fragilidades identificadas na formação 

profissional do administrador, Lopes (2001) desenvolveu um laboratório dedicado de 

administração e negócios, baseado na tecnologia de jogos de empresas, valendo-se 

do recurso da Internet. Seu trabalho conclui pela importância dos jogos de empresas 

como ferramenta didático-metodológica no desenvolvimento de habilidades 

cognitivas fundamentais para a gestão do negócio, podendo ser aliada à satisfação 

dos participantes, uma vez que proporciona aos mesmos uma experiência de 

aprendizado marcante e lúdica. 

Bouzada (2010) propõe a utilização de jogos em laboratórios, como 

instrumento de pesquisa em temas ligados à logística.  Bouzada (2010) prossegue 

afirmando que, quando as experiências são conduzidas no mundo empresarial, as 

respostas para as perguntas de pesquisa costumam ser obtidas de forma mais 

demorada e custosa. Já em um ambiente simulado, como o que se encontra em um 

jogo empresarial, tais experimentos laboratoriais podem viabilizar a realização de 

diversas experiências capazes de atender seus objetivos de forma mais rápida e 
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menos custosa, ressaltando que a fidedignidade destes resultados são 

consequência direta à fidelidade do modelo aplicado. 

Sauaia (2010) apresenta o resultado da associação entre simuladores 

organizacionais, jogos de empresas e pesquisa aplicada (que visa ao entendimento 

da origem do valor para a organização) através do simulador SIMULAB, o seu 

“Laboratório de Gestão”. Para o autor, o empreendimento propicia a prática dos 

modelos propostos na teoria por meio da pesquisa aplicada desenvolvida 

individualmente pelos membros dos diversos grupos concorrentes em um jogo de 

empresas. Isso só tem valor porque, de acordo com Rosas e Sauaia (2006), os 

resultados das empresas observados nos jogos costumam ser semelhantes aos de 

mercado. 

 Finalmente, Bouzada (2010) ressalta que não há porque não fazer uso do 

ambiente de simulação para testar a eficácia de estratégias empresariais, uma vez 

que neste ambiente errar é permitido, sem que se incorra em custos reais.   
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Conforme Vergara (2010), uma pesquisa pode ser classificada quanto à sua 

finalidade e quanto aos meios utilizados para responder às questões propostas. 

Segundo a autora, quanto aos fins a pesquisa descritiva expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer 

correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar 

os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. 

Os estudos descritivos, em geral, envolvem algumas atividades, como criar 

dispositivos para coleta de dados, verificar erros, codificar dados e armazenar 

dados. Os estudos descritivos, com frequência, são confirmatórios. Em outras 

palavras, são usados para testar hipóteses. Já os estudos metodológicos, referem-

se a ferramentas de captação e/ou manipulação da realidade, estando associados a 

procedimentos e modelos para se atingir determinado objetivo (VERGARA, 2010). É 

esta a proposição desta pesquisa. 

Quanto aos meios, Vergara (2010) define estudo bibliográfico como sendo o 

estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, 

revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral, 

podendo fornecer instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa. 

Ainda segundo a autora, uma pesquisa será de laboratório ou experimental 

quando for uma experiência realizada em local circunscrito, devido à inviabilidade de 

realização no campo, envolvendo, por exemplo, simulações em computador. 

Diante do problema de pesquisa proposto, conduziu-se um estudo estatístico 

laboratorial. Este estudo foi assim considerado por ser dirigido em ambiente 

circunscrito ao jogo empresarial Enterprise, aplicado aos cursos de MBA em 

Marketing da Fundação Getúlio Vargas, atendendo aos critérios definidos por 

Vergara (2010), que afirma que a simulação em ambiente computacional pode ser 

assim classificada.  

Michel (2009) determina a abordagem quantitativa como aquela que se refere 

à atividade de pesquisa que usa a quantificação tanto nas modalidades de coleta de 
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informações, quanto no tratamento dessas, através de técnicas estatísticas. A autora 

prossegue afirmando que esse tipo de abordagem se realiza na busca de resultados 

precisos, exatos, comprovados e que, na pesquisa quantitativa, o pesquisador 

descreve, explica e prediz. 

Desta forma, justifica-se classificar este estudo como quantitativo, descritivo, 

metodológico, pesquisa bibliográfica e de laboratório. 

3.2 AMBIENTE DE PESQUISA - O JOGO ENTERPRISE 

3.2.1 Introdução 

O jogo Enterprise foi desenvolvido no Brasil pela empresa Lighthouse 

Consultoria no início dos anos de 1990, e vem sendo atualizado desde então. Suas 

principais áreas de atuação são: Estratégia, Gerenciamento de Projetos, 

Simuladores e Sistemas de Apoio à Decisão, Gestão e Desenvolvimento de 

Pessoas, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional. A 

modelagem matemática básica foi introduzida pelos sócios da empresa, os 

professores Maurício Cordeiro e Newton Lima, ambos graduados como Master of 

Science em Systems Engineering e Computer Science pela Naval Postgraduate 

School, Monterey, Califórnia, EUA. 

O Enterprise, em verdade, funciona como plataforma sistêmica altamente 

configurável, o que termina por derivar em uma família de jogos empresariais, com 

cenários e parâmetros distintos, permitindo uma abordagem experiencial voltada ao 

público alvo objeto da atividade de ensino/treinamento. 

O Manual do Enterprise (LIMA et al., 2010) prevê que para atingir seus 

objetivos, as empresas participantes, normalmente em número de sete, tomam 

diversas decisões, todas orientadas por um plano estratégico a ser elaborado no 

início do jogo. Da mesma forma que em uma empresa real, as empresas virtuais têm 

que conduzir as seguintes atividades: 

• análise de cenários e seleção de informações relevantes; 

• gestão estratégica do negócio, planejamento empresarial; 

• aquisição de insumos básicos; 

• investimentos em pesquisa e desenvolvimento, ativos fixos, tecnologia, 

comunicação; 
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• administração do composto de marketing, de produção e logística, 

financeira, de recursos humanos. 

 Gramigna (2007) e Sauaia (2010) concordam que um jogo empresarial, 

normalmente, também trabalha aspectos lúdicos e comportamentais. Assim, também 

o Enterprise prevê que as equipes participantes têm de utilizar todos os seus 

conhecimentos gerenciais, dentre os quais: liderança e organização de tarefas; 

capacidade de negociação com clientes, fornecedores e concorrentes; administração 

do tempo; relacionamento interpessoal; administração de conflitos (LIMA et al., 

2010). 

O jogo se desenvolve por intermédio de uma sequência de ciclos decisórios 

onde cada equipe simula as suas melhores decisões em seu próprio computador 

para que, posteriormente, um coordenador as recolha e as processe em seu módulo, 

módulo este que contém o mercado configurado matematicamente. Tal mercado é a 

reprodução estatística de modelos de consumo que preservam forte aderência com 

a realidade que se pretende simular, reagindo às decisões das empresas 

participantes e podendo até optar por abastecer-se em fornecedores que não 

participam do jogo, mas que, contudo, são igualmente concorrentes. A ideia aqui é 

que, caso as decisões das equipes participantes não sejam satisfatórias em seu 

conjunto, o mercado virtual delibera por não adquirir em nenhuma delas, entretanto, 

o consumo potencial não ficará represado para as rodadas futuras, sendo 

plenamente satisfeito dentro do próprio ciclo decisório. 

 

Figura 4 – Ciclo PDCA. Baseado em Silvestre (2004, p. 23) 

O jogo deve evoluir num modelo PDCA (Plan, Do, Check, Action), ilustrado na 

Figura 4, onde as decisões de uma jogada são precedidas da análise dos resultados 
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obtidos na jogada anterior, buscando-se avaliar as condicionantes mercadológicas 

que definiram o resultado daquela etapa.  

Ressalta-se que tal ciclo também é possível de ocorrer dentro da própria 

jogada, isto é, antes que as decisões definitivas sejam entregues ao coordenador 

para processamento. Tal modelo é o mesmo previsto por Sauaia (2010) e permite 

isolar o efeito de diferentes opções, uma a uma, avaliando-se suas consequências.  

Além dos resultados oriundos das jogadas, o Enterprise permite que se introduzam 

alterações conjunturais que podem modificar o contexto do jogo. Assim, é possível 

criar ambientes de incerteza e de imprevisibilidade que são desafiadores para as 

equipes participantes. Tais condicionantes são informadas por meio de jornais 

fictícios ou boletins informativos. Crise de abastecimento de matéria-prima, 

alterações nas taxas de juros, mudanças no macroambiente econômico, 

encarecimento nos transportes e movimentos grevistas são alterações que 

normalmente são utilizadas pelos aplicadores. 

A seguir, serão detalhadas as diversas etapas do jogo Enterprise, bem como, 

o embasamento teórico que lhes dá sustentação. 

3.2.2 Cenário 

A exemplo de tantos outros jogos empresariais, a etapa inicial do Enterprise 

consiste de uma análise do cenário em termos gerais. Nesta etapa aos participantes 

são apresentados o macro ambiente econômico, o comportamento do consumidor 

em relação ao portfólio de produtos (a família Enterprise possui jogos com diferentes 

produtos: brinquedos, câmeras fotográficas, móveis etc.), as tendências, os eventos 

pontuais (feiras, congressos), as questões de estratificação da população, entre 

outros. Para fins desta pesquisa, optamos tão somente pelo cenário que opera com 

câmeras fotográficas. 

Tal qual Sauaia (2010), Silvestre (2004) e Barçante (2007) indicam que é 

necessária uma análise conjuntural do cenário e a elaboração de um planejamento 

que leve em conta: o macro ambiente; a análise setorial; e os aspectos internos das 

empresas participantes. 

Algumas ferramentas recomendadas para que se avalie o mercado, se decida 

por uma estratégia e se escolha um portfólio de produtos de forma qualitativa e 

quantitativa: o modelo das cinco forças de Porter; a análise SOWT e a análise da 

cadeia de valor (LIMA et al., 2010). 
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3.2.3 Decisões de planejamento estratégico e metas 

Depois de estabelecidos os objetivos corporativos, cada empresa definirá sua 

identidade estratégica, selecionando sua estratégia competitiva genérica, seguindo o 

modelo de Porter (1996). Tal deliberação não pode ser alterada ao longo do jogo. A 

decisão de adotar uma destas estratégias requererá da empresa seu alinhamento 

com as demais ações exigidas no jogo. No Enterprise as empresas participantes 

podem decidir somente pelas estratégias de liderança no custo total ou de 

diferenciação. 

O Manual do Enterprise (LIMA et al, 2010) orienta que, para competir, as 

empresas devem refletir sobre os Cinco C’s da Estratégia, quais sejam: Cenário 

(macroambiente); Competição (microambiente: forças que atuam no mercado); 

Compradores; Capacidades e recursos disponíveis; e Custos. 

Além disso, devem definir seus objetivos funcionais em termos de marketing 

(market share) e lucro. Tais decisões são registradas na tela representada pela 

Figura 5.  

 
Figura 5 – Tela de Estratégias e Metas. (LIMA et al. 2010, p.17). 

Cabe destacar que para que se defina a parcela de mercado desejada 

(market share), é necessário antes que de determine qual o mix de produtos com o 

qual a empresa irá competir, em que quantidade e em qual nível de qualidade. Tal 

escolha prévia implica em estudar e projetar, com base no cenário distribuído, a 

demanda futura dos oito modelos de câmeras fotográficas passíveis de 



 

71 

comercialização, identificadas de forma simplificada pela numeração de 17 à 24, 

cujas características estão explicitadas na Tabela 7 seguinte: 

Tabela 7 – Modelos de Câmeras Fotográficas 
 

Modelo Descrição 

17 Profissional Manual Digital 

18 Profissional Manual Filme 35 mm 

19 Profissional Semi-Automática Digital 

20 Profissional Semi-Automática Filme 35 mm 

21 Standard Automática Digital 

22 Standard Automática Filme 35 mm 

23 Descartável Automática Adulto 

24 Descartável Automática Infantil 

Fonte: Lima et al. (2010, p. 9 Anexo 1) 

Uma vez mais, as escolhas de mix, da quantidade e da qualidade dos 

produtos devem encontrar suporte na estratégia genérica selecionada para que se 

possa atingir, com sucesso, o público alvo almejado. 

3.2.4 Decisões de localização 

Os participantes devem escolher onde se estabelecer em uma das 12 regiões 

(opções) disponíveis, a saber: Norte (N), Sul (S), Leste (E), Oeste (W), podendo 

estar em três possíveis distâncias médias de seus distribuidores (varejistas que 

distribuem seu produto): afastadas, perto e arredores, com preços de terreno 

variando conforme o maior ou menor afastamento dos distribuidores. As empresas 

estão inicialmente localizadas a uma mesma distância média de seus distribuidores, 

cabendo, após análise, escolherem a localização definitiva até o início da jogada. Tal 

decisão logística impacta os custos de transporte de produtos acabados, transporte 

de insumos e velocidade de atendimento, exatamente como apontado por Bouzada 

(2011). 

3.2.5 Decisões de ampliação da capacidade produtiva 

Os investimentos para ampliação da capacidade produtiva sempre exigem um 

mínimo de recursos próprios. No início do jogo este mínimo está estipulado em 10%, 

que poderá flutuar em função do cenário econômico. A parcela financiada terá 
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carência de três meses para o início da amortização do principal. Os juros são pagos 

mensalmente a partir da jogada em que o financiamento for contratado. 

3.2.6 Decisões de logística, estocagem e distribuição  

No Enterprise as equipes podem transportar seus produtos acabados de três 

maneiras diferentes: por meio de frota própria de veículos; por frota de terceiros; ou 

através de uma combinação das duas, isto é, parte por frota própria e parte por frota 

de terceiros.  

A Figura 6 representa a tela para registro das decisões envolvendo a logística 

de saída:  

 

Figura 6 – Tela de Logística de Saída. (LIMA et al. 2010, p. 28). 

No caso de operar com frota própria, a empresa terá um gasto de mão de 

obra mensal por veículo, correspondente aos salários de um motorista e de um ou 

mais ajudantes, conforme o tipo de veículo, que poderá ser furgão ou mini-furgão, já 

incluídos todos os encargos. A equipe desta área será automaticamente calculada 

de acordo com o número de veículos existentes em sua frota própria e com o 

número de funcionários especificados para a área de armazenagem, aquisição e 

despacho. 

Para aquisição de veículos a empresa poderá utilizar recursos próprios ou 

financiar a compra em até 100%, nas seguintes condições: taxa de juros de mercado 

incidindo sobre o saldo devedor, com encargos a serem pagos em cada jogada, a 
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partir da contratação do financiamento; amortização em até 24 parcelas; 

possibilidade de amortização antecipada (total ou parcial). 

Os custos variáveis envolvidos são calculados automaticamente pelo 

Enterprise em função da capilaridade da rede de distribuidores, quantidades 

transportadas e distâncias relativas decorrentes da decisão da localização da 

fábrica.  

Se a preferência for pelo operador logístico terceirizado, tanto integral quanto 

parcialmente, são cinco as opções possíveis, cada operador com distintos custos 

fixos e variáveis, todos compatíveis com o grau de qualidade e confiabilidade do 

fornecedor do serviço. 

As empresas participantes do Enterprise possuem áreas dedicadas à 

estocagem onde são armazenados os excedentes de matéria-prima e os produtos 

acabados não vendidos. Tal área pode ser expandida mediante investimentos. Se, 

por algum motivo, ela for insuficiente, um depósito público será utilizado mediante 

custos adicionais de armazenagem, manuseio e transporte. 

Em seu trabalho, Bouzada (2011) aponta que imprevistos podem ocorrer, 

como de fato ocorrem, com impacto no processo da logística empresarial. Nos jogos 

estudados pelo autor, vários apresentam eventos aleatórios que atingem 

determinada empresa. No Enterprise, no que pese não ser um jogo logístico, é 

possível recriar idêntico fenômeno e suas consequências sobre o Supply Chain 

Management – SCM. Alguns são decorrência direta de decisões individuais e 

impensadas de cada time, como por exemplo: falta de manutenção preventiva nas 

máquinas, que acaba por reduzir a produtividade; baixo nível de treinamento dos 

funcionários; falta de aplicação de recursos no tratamento de resíduos fabris, o que 

pode provocar a paralisação temporária da indústria pela autoridade ambiental 

competente. Outros eventos têm impactos sobre todos os participantes, apesar de 

ocorrerem em diferentes graus segundo suas próprias decisões. 

O jogo também proporciona, se desejado, um encarecimento de fretes e 

custos de aquisição/manutenção de veículos por meio de uma crise momentânea no 

setor de transporte. 

No Enterprise os insumos são adquiridos de três fornecedores distintos, na 

forma de kits do tipo A ou do tipo B, em função de sua qualidade. É necessária a 

compra de um kit para cada produto que se pretenda disponibilizar ao mercado. 

Habitualmente opta-se por provocar uma ameaça de lockout de matérias-primas, 
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cujo resultado é um esperado aumento do preço do insumo. Tal qual no mundo real, 

é possível se defender desta eventualidade. Os insumos podem ser adquiridos a 

vista, a prazo ou no mercado a termo para pagamento contra entrega futura, 

possibilitando, desta maneira, distintas táticas de compra, de estocagem, de hedge e 

de gestão financeira. Quantidades e prazos envolvidos contemplam ganhos de 

escala na compra além de redução de frete, o que afeta o custo unitário final. 

A Figura 7 apresenta a tela corresponde aos registros das decisões que 

envolvem a compra de matéria-prima.  

 

Figura 7 – Tela de compra de matéria-prima. (LIMA et al., 2010, p. 25). 

3.2.7 Decisões de custos diretos e indiretos de produção  

No jogo são disponibilizados três turnos de trabalho com diferentes 

coeficientes de produtividade e custos, cabendo a cada equipe alocar sua produção 

por intermédio de procedimentos de planejamento e de controle de produção. 

Segundo o Manual do Enterprise (LIMA et al., 2010), estes custos são 

compostos por quatro componentes básicos:  

• mão de obra, que já inclui todos os encargos; 

• matéria-prima, representada por kits que abrangem os insumos 

comuns a todos os modelos; 

• depreciação da estrutura física e do maquinário; 
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• outros custos Indiretos, tais como energia elétrica, impostos da fábrica, 

água, material de limpeza, enfim, todo gasto que não possa ser 

apropriado exclusivamente a um produto. 

O diferencial de custos entre modelos ocorrerá pelas distintas necessidades 

de mão de obra, de outros insumos e pelos preços de compra dos kits de matéria-

prima. Cabe ressaltar que, para agilizar o jogo, os “outros insumos”, embora 

necessários à produção, são considerados como estando sempre disponíveis, não 

sendo necessária a sua compra. Os custos fixos são rateados, igualmente, por todos 

os modelos de produto final. Apenas os custos de mão de obra e indiretos sofrem 

variações de preço com o turno de trabalho e obedecem a Tabela 8. 

Tabela 8 - Índice de Aumento dos Custos para os 2º e 3º Turnos 
 1º TURNO 2º TURNO 3º TURNO 

MÃO DE OBRA X 1,5 * X 2 * X 
INDIRETOS Y 1,1 * Y 1,2 * Y 

Fonte: Lima et al. (2010, p. 20) 

As decisões tomadas em todos os níveis causam impactos distintos sobre os 

custos mencionados e, consequentemente, suas margens. No entanto, como vimos 

anteriormente, devem decorrer da estratégia genérica adotada e das táticas 

escolhidas para o composto de marketing. 

3.2.8 Decisões de gestão de recursos humanos  

As equipes participantes iniciam o jogo com igual estrutura organizacional, 

contendo as seguintes diretorias: Comercial; Industrial; Logística e Distribuição; 

Informática; Administração e Finanças; e Recursos Humanos.  

Para simplificar, no jogo todos os funcionários, à exceção dos Diretores, 

recebem igual remuneração mensal (já incluindo salário, benefícios, encargos, 

férias, 13º salário, alimentação), salários estes que podem ser alterados durante a 

competição. Essa regra aplica-se a todos os funcionários, independentemente de 

sua função ou nível de capacitação. 

As decisões devem ser registradas na tela apresentada na Figura 8. 
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Figura 8 – Tela de gestão de recursos humanos. (LIMA et al., 2010, p. 22). 

3.2.8.1 Diretoria 

A Diretoria é formada por um presidente e seis diretores: Comercial, 

Administrativo-Financeiro, Industrial, Logística e Distribuição, Informática e RH. Tais 

funções são exercidas pelos participantes, mesmo que a equipe tenha menos de 

sete componentes. 

Os diretores, a título de incentivo, podem gozar ainda de fringe benefits - 

carro com despesas pagas, seguros diversos, plano de saúde do tipo top, verba de 

representação etc., que podem totalizar, a critério de cada equipe, até 40% dos 

honorários que recebem, incluindo encargos.  

3.2.8.2 Áreas administrativas e de apoio 

A empresa conta com um quadro inicial de pessoal administrativo e de apoio, 

que desempenha diversas funções: secretaria, contabilidade, finanças, faturamento, 

crédito, cobrança, manutenção, informática, recursos humanos, segurança 

patrimonial, entre outras. A direção da empresa poderá, conforme as suas 

necessidades e conveniências, decidir por efetuar cortes de pessoal, a fim de reduzir 

custos, ou ampliar o quadro de funcionários.  

Lima et al. (2010) alertam que existe uma relação ideal entre o número de 

funcionários produtivos (industrial e vendas) e o número de funcionários 
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administrativos e de apoio. Abaixo desta relação ideal haverá um aumento do valor 

da folha de pagamento, ao invés de uma redução. Isto se deve ao fato do pessoal 

restante ter que trabalhar sob condições desfavoráveis (aumento da carga de 

trabalho) gerando custos de horas extras, adicional noturno, além de uma redução 

em sua produtividade.  

3.2.8.3 Área industrial 

O Enterprise apresenta uma interessante simplificação: a quantidade de 

funcionários na linha de produção é elástica e inesgotável, isto é, caso seja 

necessário aumentar a produção no 1° turno, ou até mesmo trabalhar no 2º ou 3º 

turnos de produção, a mão de obra estará automaticamente disponível, porém os 

seus custos sofrem acréscimos, conforme explicado anteriormente. Da mesma 

forma, caso se decida diminuir a produção, a quantidade de funcionários será 

reduzida proporcionalmente, sem levar em consideração os encargos trabalhistas 

decorrentes das demissões. O custo deste tipo de mão de obra (chão de fábrica) faz 

parte do custo do produto final e varia de acordo com o tipo de modelo/produto que 

estiver sendo fabricado, não só pela quantidade de homens-hora necessários para 

produzi-lo, mas também pela qualificação da mão de obra necessária. 

3.2.8.4 Área comercial 

A força de vendas é definida pelas equipes participantes e, da mesma forma 

que a equipe de produção, não apresenta problemas de contratação ou de encargos 

trabalhistas decorrentes de demissões. Os vendedores recebem o salário padrão da 

empresa e comissões sobre o total das vendas realizadas. Um eventual aumento ou 

diminuição da comissão de vendas trará reflexos imediatos na produtividade dos 

vendedores, entretanto, tal situação deve ser avaliada quanto à relação custo x 

benefício. 

3.2.9 Decisões de T&D – Treinamento e desenvolvimento de recursos humanos  

Investimentos realizados no treinamento do pessoal dos diversos 

departamentos resultam em aumento do seu nível de capacitação, com um 

consequente aumento na produtividade de seus respectivos setores, bem como na 

qualidade do produto final. Logicamente, essa situação deverá ser avaliada quanto à 
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relação custo x benefício, uma vez que, dependendo da estratégia adotada, a 

empresa poderá não ter margens suficientes para arcar com tal investimento.  

Cada unidade funcional da empresa possuirá um nível de capacitação, que 

representará a média dos níveis individuais dos funcionários daquele departamento. 

Todas as unidades começam no nível 0, podendo chegar até o nível máximo 9. Com 

o decorrer do tempo, tal qual na vida real, o nível de capacitação da equipe 

deteriora-se, exigindo um reforço de treinamento. 

3.2.10 Decisões de desenvolvimento tecnológico  

3.2.10.1 Tecnologia de processo 

Segundo o Manual do Enterprise (LIMA et al., 2010), a decisão sobre esse 

investimento consiste em um percentual do ativo permanente, afetando todas as 

fases do ciclo operacional da empresa, desde a aquisição de matéria-prima até a 

sua comercialização. Incluí automação do processo industrial, bem como 

informatização de outros setores. Eles trazem três tipos de benefícios: 

• ganhos de produtividade: reduzindo a quantidade de Homens/Hora 

necessária para produzir uma unidade e, consequentemente, 

aumentando a capacidade produtiva da empresa; 

• melhoria da qualidade dos produtos e serviços correlacionados; 

• maior aceitação dos produtos pelo mercado consumidor, devido ao 

diferencial de qualidade percebido. 

Lima et al. (2010) alertam que, como na vida real, investimentos em 

treinamento devem ser feitos para que os funcionários possam acompanhar essa 

evolução tecnológica. 

3.2.10.2 P&D - Pesquisa e desenvolvimento 

A decisão sobre esse investimento consiste também em um percentual do 

ativo permanente, que representará a busca da inovação nos serviços ou na 

tecnologia dos materiais empregados, visando criar vantagens competitivas que 

possam diferenciar ainda mais os seus produtos. Ele traz os seguintes benefícios: 

• melhoria da percepção da marca dos produtos e serviços 

correlacionados; 
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• maior aceitação dos produtos pelo mercado consumidor, devido ao 

diferencial de qualidade percebido. 

3.2.11 Decisões de produção 

3.2.11.1 Capacidade produtiva 

A capacidade inicial máxima instalada de cada uma das indústrias 

participantes do jogo, para fabricação de qualquer dos oito modelos ou mix de 

modelos do produto, operando em um turno de 8 horas (07 às 16 h), é divulgada 

logo no início e sendo expressa em quantidade de unidades/mês. As indústrias 

podem, se desejarem, operar um 2º turno (16 às 22 h), cuja capacidade estará 

limitada a 60% da produção do 1º turno, e, podem ainda, operar um 3º turno (22 às 

02 h), cuja capacidade, ainda mais limitada, é de 40% da do 1º turno. 

Segundo Lima et al. (2010), a redução da capacidade produtiva quando 

operando em turnos extras (2º e 3º), deve-se a um menor número de horas 

trabalhadas e a pontos de estrangulamento no processo produtivo, decorrentes da 

operação automatizada de alguns setores, que exigem mais do que um turno 

normal, para um ciclo completo de operação. 

Como já visto, as fábricas foram construídas modularmente, de forma a 

poderem ser facilmente ampliadas em suas capacidades produtivas. Cada módulo 

fabril aumenta, por exemplo, em 40%, 60% ou 80% a capacidade inicial produtiva, e 

requer 1 ou 2 jogadas para entrar em operação (jogada “JOG+1” ou “JOG+2”). 

Investimentos realizados em tecnologias do processo ou do produto e treinamento 

de recursos humanos aumentam a produtividade (necessidade de um menor 

contingente de recursos humanos para efetuar determinada tarefa), sem que 

necessariamente haja um aumento de capacidade produtiva da fábrica. 

3.2.11.2 Reprocessamento de produtos 

Havendo estoques remanescentes de algum produto, as empresas podem 

reprocessá-los visando adaptar sua oferta à demanda. Os custos de 

reprocessamento são automaticamente computados pelo sistema, baseando-se no 

cálculo dos custos variáveis de produção. 
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Nos casos de reprocessamento são mantidos os tipos de kit (A ou B) do 

modelo original. Caso os produtos utilizem kits diferentes não será possível o 

reprocessamento. 

É opcional, no Enterprise, habilitar-se diferentes níveis de desperdício, 

provocando perdas e transformando as fábricas em mais ou menos produtivas. Isto 

pode obrigar os grupos a redefinirem suas necessidades de produção como forma 

de compensar as perdas ocorridas. 

Na tela apresentada na Figura 9, registram-se as decisões de PCP – 

planejamento e controle de produção. 

 

Figura 9 – Tela de produção. (LIMA et al., 2010, p. 26). 

3.2.12 Decisões de Marketing e vendas 

3.2.12.1 Comercialização dos produtos 

A comercialização dos produtos é levada a efeito através de uma rede de 

distribuidores varejistas, que consistirá de lojas e outros pontos de venda.  

Para apresentar os diversos produtos aos distribuidores será necessária uma 

força de vendas, que terá como missão principal o convencimento dos distribuidores 

de que o seu produto é de qualidade adequada e possui um preço competitivo para 

a categoria. A sua maior ou menor eficiência afetará diretamente o número de 

distribuidores que efetivamente estará trabalhando com cada empresa. 
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3.2.12.2 Rede de distribuidores 

A decisão do número de distribuidores no Enterprise, segundo Lima et al. 

(2010), representa uma meta a ser perseguida, de forma a permitir o escoamento de 

toda a oferta de produtos. Não necessariamente, a quantidade de distribuidores 

pretendida será igual à quantidade efetivamente obtida. Esta última, conforme já dito 

anteriormente, será função de vários fatores, como histórico de venda de seus 

produtos, preços observados, ações promocionais, qualidade de força de vendas, 

percepção de marca etc. Note-se que, aqui, os autores mencionam justamente os 

componentes do marketing mix. 

A manutenção da rede de distribuidores acarreta um custo mensal por 

distribuidor com despesas administrativas, incluindo telefone, tarifas postais, 

folhetos, prospectos, brindes, crédito e cobrança etc. 

3.2.12.3 Equipe de vendas 

O tamanho da força de vendas será decisão da empresa. Os salários e a 

forma do pagamento das comissões dos vendedores já foram mencionados 

anteriormente no item recursos humanos. Além disso, os investimentos em 

treinamento tornam a força mais capacitada e produtiva. 

3.2.12.4 Administração da marca 

Uma marca é um nome ou símbolo usado para identificar e diferenciar um 

produto de seus concorrentes. Uma marca já estabelecida e conhecida constitui-se 

em um bem valioso, porém intangível. A marca é sempre muito importante, 

independente da estratégia genérica escolhida pela empresa: liderança no custo 

total ou diferenciação (LIMA et al., 2010).   

No Enterprise, em cada jogada o participante decide o quanto deseja aplicar 

em propaganda institucional e em propaganda nos produtos específicos. Os 

investimentos em propaganda são amortizados ao longo do tempo e produzem 

efeitos que perduram por até um ano. Lima et al. (2010) ressaltam que são muito 

necessários nos períodos iniciais do ciclo de vida do produto.  

Uma técnica tradicional (ferramenta padrão em muitas empresas) usada para 

determinar a alocação de recursos para comunicação é basear o orçamento numa 

porcentagem das vendas dos anos anteriores. Trata-se de um método comumente 



 

82 

aplicado porque se torna fácil de calcular e justificar, além de geralmente 

proporcionar maiores quantias para a comunicação ao longo do tempo (LIMA et al., 

2010). Todavia, os autores apontam que esse método apresenta alguns problemas: 

• quando as vendas da empresa não vão bem, o orçamento para 

propaganda automaticamente se contrai. Contudo, uma ajuda possível 

para o problema de queda nas vendas poderia ser uma maior 

visibilidade pelo mercado, o que viria a requerer mais, e não menos, 

investimento em propaganda; mas isso, naturalmente, fica cada vez 

mais difícil à medida que o orçamento encolhe; 

• essa metodologia pode facilmente acarretar num gasto excessivo. 

Quando fundos são alocados no orçamento para serem gastos, em 

geral eles são efetivamente gastos, havendo ou não uma justificativa 

para tal;  

• o mais sério é que essa abordagem sugere, implicitamente, que a 

comunicação resulta das vendas em vez de ser um fator contributivo. 

Em resumo, este método assume que as vendas afetam a propaganda 

e não o contrário, como acontece na realidade. 

O fato é que, neste sentido, o Enterprise, assim como outros jogos 

empresariais, padece de uma séria limitação: seus investimentos em marketing 

publicitário somente podem ser avaliados quantitativamente e não qualitativamente. 

Tal fato também foi apontado na pesquisa de Sauaia e Silva (2008), quando, apesar 

de ressaltar que no ambiente de marketing o composto mercadológico está no 

núcleo das decisões, limita seus estudos ao que eles denominaram de marketing 

operacional, isto é, apenas a sua dimensão financeira. 

No Enterprise os valores aplicados em propaganda são lançados na tela 

retratada pela Figura 10.  

3.2.12.5 Preço 

Como todas as outras variáveis do marketing mix, as decisões relativas ao 

preço devem ser orientadas por objetivos. Os tomadores de decisão precisam 

reconhecer as influências que atuam sobre o preço (externas e internas) e até que 

ponto ele é uma ferramenta estratégica. Independente da força ou da fraqueza da 

variável preço para uma determinada empresa, deve-se fazer um cuidadoso e atento 

planejamento de objetivos para essa variável. Normalmente, por falta de um bom 
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plano de objetivos, a empresa perde o controle do processo de preço. Essa falta de 

controle pode acabar na perda de oportunidades e receita. Por outro lado, decisões 

consistentes com a estratégia podem potencializar a geração de riqueza e uma 

maior penetração no mercado pretendido por parte a empresa (LIMA et al., 2010). 

 

Figura 10 – Tela de investimento em propaganda. (LIMA et al., 2010, p. 30). 

3.2.13 Decisões de pós-venda (assistência técnica) 

No Enterprise, a rede será constituída de “Oficinas Autorizadas” ou “Postos de 

Assistência Técnica” (PAT), que serão disputados por cada um dos fabricantes. 

Cada “Posto Autorizado de Assistência Técnica” representará um determinado custo 

mensal. São despesas de vendas que incluem: treinamento, fornecimento de 

manuais técnicos e catálogos, comunicação etc. Além dos custos mensais com a 

rede de assistência técnica, de cada unidade vendida, a empresa destinará uma 

comissão a ser paga aos postos autorizados, que estarão prontos para fazer duas 

revisões gratuitas dos produtos, caso solicitado pelos consumidores. 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA 

Silva (2008) afirma que quando se deseja colher informações sobre um ou 

mais aspectos de um grupo grande ou numeroso, verifica-se, muitas vezes, ser 

praticamente impossível fazer um levantamento do todo, logo por conceito tem-se: 

• universo: é o conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam 

pelo menos uma característica em comum; 
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• amostra: é uma porção ou parcela, convenientemente selecionada do 

universo, ou seja, é um subconjunto do universo. 

A ideia básica de amostragem é que, ao selecionar elementos em uma 

população, podemos inferir sobre toda a população. Entre as diversas razões para a 

amostragem cita-se: o custo mais baixo; a maior acuidade dos resultados; a maior 

velocidade de dados e a disponibilidade de elementos da população (COOPER; 

SHINDLER, 2003 apud SILVA, 2008, p. 43). 

Os dados primários da pesquisa foram obtidos das decisões tomadas por 

discentes do curso de MBA em Marketing da Fundação Getúlio Vargas, no período 

de 2007 a 2013, quando da aplicação da cadeira de Jogos de Negócios, com a 

utilização do Jogo Enterprise, em quinze diferentes cidades brasileiras, conforme 

Tabela 9 seguinte. A opção por tabular somente estes jogos, deixando de fora do 

universo da amostra as turmas in company, se deveu à incerteza de que nestas 

turmas corporativas tenha havido um prévio estudo sobre marketing e estratégia de 

competição. Apenas a título de informação, aproximadamente 10% dos jogos 

aplicados por este pesquisador são constituídos de turmas corporativas fechadas. 

Tabela 9 – Características da Amostra 
Turma Quantidade de Equipes Data Última Jogada 

Cuiabá 01 7 19/08/2007 
Niterói 01 7 31/05/2008 

Botafogo 01 7 07/07/2008 
Botafogo 02 7 04/08/2008 

São José do Rio Preto 01 7 23/05/2009 
Barra 01 7 04/09/2009 

Alphaville 01 7 22/09/2009 
Santo André 01 7 08/11/2009 

Botafogo 03 7 18/12/2009 
Ribeirão Preto 01 7 23/12/2009 

Barra 02 7 27/01/2010 
Ribeirão Preto 02 7 06/02/2010 

Recife 01 7 21/02/2010 
Ribeirão Preto 03 7 25/02/2010 

Sorocaba 01 7 13/03/2010 
Porto Alegre 01 7 20/07/2010 

São Paulo 01 7 02/10/2010 
Fortaleza 01 7 23/10/2010 

Mandaguari 01 7 20/11/2010 
Botafogo 04 7 27/01/2011 

Porto Alegre 02 7 30/04/2011 
Fortaleza 02 7 28/05/2011 

São José dos Campos 01 7 16/07/2011 
Ribeirão Preto 04 7 19/11/2011 

São José do Rio Preto 02 7 10/12/2011 
Sorocaba 02 7 21/01/2012 
Sorocaba 03 7 03/03/2012 

Centro 01 7 09/05/2012 
Uberlândia 01 7 14/04/2012 

Volta Redonda 01 7 15/09/2012 
Centro 02 7 01/12/2012 
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Centro 03 7 02/03/2013 

O estudo se restringiu a uma análise quantitativa das decisões destes ex-

alunos, sem se preocupar em avaliar os conhecimentos precedentes, suas 

experiências profissionais ou qualquer outra característica. 

3.4 COLETA DE DADOS 

Os dados primários foram coletados diretamente das planilhas eletrônicas 

disponibilizadas pelo Enterprise ao final de cada uma das jogadas. Dentre as 

decisões tomadas por cada uma das empresas virtuais participantes, foram 

selecionadas apenas aquelas que envolvem os critérios abordados pelo composto 

de marketing, já expostas neste trabalho e que influenciaram o resultado a partir de 

seu alinhamento com as estratégias genéricas de competição. 

Para apontar o vencedor de cada jogada, o Enterprise utiliza as variáveis 

apresentadas na Tabela 10, a seguir, com os respectivos pesos dentro de cada 

estratégia genérica selecionada pela equipe. O critério de pontuação escolhido é o 

de conceder 100 pontos para a equipe de melhor desempenho na variável e 40 

pontos para a equipe de pior desempenho. A pontuação das demais equipes 

obedece a uma regra de três simples. A partir de então, a pontuação obtida na 

variável submete-se ao respectivo peso. Assim, as variáveis para o teste de 

aderência foram selecionadas e quantificadas considerando a mencionada tabela, 

obtida na planilha eletrônica utilizada pelo Enterprise: 

Tabela 10 – Critérios de Pontuação do Enterprise 

INDICADORES L.CUSTO DIFERENC. 

MSHARE FÍSICO (por produto) 12% 6% 

MSHARE FINANCEIRO (por produto) 20% 18% 

% ATINGIMENTO META MSHARE 8% 6% 

LUCRO LÍQUIDO 11,25% 12,10% 

% ATINGIMENTO META DE LUCRO 2,25% 2,75% 

ROE (LL / PL) 11,25% 13,75% 

MARGEM LÍQUIDA (LL / VENDAS) 6,75% 13,75% 

ROA (VENDAS / ATIVO) 10,80% 9,90% 

ENDIVIDAMENTO TOTAL 2,70% 2,75% 

INV. TREINAMENTO 2,70% 2,70% 

INV. TECNOLOGIA PROCESSO 2,25% 2,25% 

QTDE. POSTOS ASSIST. TÉCNICA  1,80% 1,35% 

QTDE. REDE DE DISTRIBUIDORES 3,00% 3,00% 

GESTÃO DO ESTOQUE 1,50% 1,20% 

GESTÃO DO MARKETING 3,75% 4,50% 
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Cabe ressaltar que a coleta de dados considerou os totais de share físico e 

share financeiro individualmente por cada produto comercializado pela equipe, 

segundo sua proporção em relação ao total. Isto decorre do fato de que é possível 

que uma equipe esteja alinhada em relação a um produto e desalinhada em relação 

ao outro. Os produtos passíveis de comercialização e escolhidos livremente pelas 

equipes, segundo suas convicções e expectativas, são aqueles já apresentados na 

Tabela 7. 

Esta etapa de coleta de dados cumpre os três primeiros objetivos 

intermediários desta pesquisa. 

3.5 TRATAMENTO DE DADOS 

Para fins desta pesquisa, optamos por não valer-se integralmente da 

sistemática de pontuação praticada pelo Enterprise, por entender que tal atitude 

apenas nos conduziria ao mesmo resultado do jogo. Valemo-nos, contudo, de seu 

processo de peso relativo de cada variável, tratando tais pesos como pontos, em um 

sistema de score que ponderou o grau de alinhamento de suas decisões em relação 

à estratégia genérica de competição escolhida. Assim, a classificação de cada 

equipe nesse sistema de score foi consequência direta do seu alinhamento em 

diferentes aspectos, medido pelo score obtido em cada variável.  

A seguir descreveremos como foi avaliada cada variável apurada no 

Enterprise, esclarecendo seu pressuposto com base na literatura pesquisada, seu 

conteúdo, seu peso relativo para cada uma das estratégias genéricas de 

competição, sua forma para apurar o percentual de alinhamento e a sua 

configuração para cálculo do score utilizado nesta pesquisa: 

1) Variável share físico: 

• pressuposto: a parcela do share físico obtida tem correlação com a 

estratégia adotada. Espera-se que líderes de custos obtenham parcelas 

mais significativas do mercado; 

• o que é: trata-se da soma da participação no mercado em quantidade de 

cada um dos modelos de câmeras comercializados, ponderando-se a 

participação relativa de cada um dos modelos; 

• peso relativo: liderança de custo = 12% e diferenciação = 6%; 

Total 100,00% 100,00% 
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• pontuação de alinhamento: proporção direta apurada entre o share em 

quantidade atingido em cada um dos modelos. Em seguida, verifica-se se 

a estratégia adotada é de DIF (Diferenciação) ou LC (Liderança de Custo). 

Sendo DIF considerou-se bom valor da proporção abaixo de 100% e ruim 

valor da proporção superior a 100%. Sendo a estratégia LC, tratou-se 

como ruim o valor da proporção abaixo de 100% e bom valor da proporção 

superior a 100%.  A fórmula que explicita o cálculo é - situação relativa = 

(proporção obtida / média das proporções obtidas); se estratégia = DIF e 

proporção obtida < 1, considerar 100 + proporção obtida, caso proporção 

obtida > 1, considerar 100 – proporção obtida; se estratégia = LC e 

proporção obtida < 1, considerar 100 – proporção obtida, caso proporção 

obtida < 1, considerar 100 + proporção obtida. Tal resultado é ponderado 

em função da quantidade do produto em relação à quantidade total de 

produtos. 

• score share físico: calculado pela fórmula: somatório de peso relativo de 

cada produto x pontuação de alinhamento de cada modelo de produto.  

2) Variável share financeiro: 

• pressuposto: a parcela do share financeiro obtida tem correlação com a 

estratégia adotada. Espera-se que líderes de custos obtenham parcelas 

mais significativas do mercado; 

• o que é: trata-se da soma da participação no mercado do faturamento de 

cada um dos modelos de câmeras comercializados, ponderando-se a 

participação relativa do faturamento de cada um dos modelos em função 

ao faturamento total; 

• peso relativo: liderança de custo = 20% e diferenciação = 18%; 

• pontuação de alinhamento: proporção direta apurada entre o share em 

termos financeiros atingido em cada um dos modelos. A fórmula que 

explicita o cálculo é - situação relativa = (proporção obtida / média das 

proporções obtidas); Tal resultado é ponderado em função do faturamento 

do produto em relação ao faturamento total. É calculado individualmente 

para cada produto; 

• score share financeiro: calculado pela fórmula – somatório de peso relativo 

de cada produto x pontuação de alinhamento de cada modelo de produto. 
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3) Variável atingimento da meta de share físico: 

• pressuposto: ao início do jogo a equipe assume o compromisso com uma 

meta de share físico. Faz-se necessário avaliar o seu sucesso em atingi-la 

ou superá-la; 

• o que é: trata-se da parcela no total do mercado pretendida pela equipe 

participante, expressa em termos de percentual da quantidade de 

unidades comercializadas neste mercado; 

• peso relativo: liderança de custo = 8% e diferenciação = 6%; 

• pontuação de alinhamento: proporção direta obtida entre o share físico 

acumulado obtido e o share físico acumulado pretendido, segundo a 

fórmula – (share obtido / meta de share); 

• score meta share físico: obtido pela fórmula peso relativo x pontuação de 

alinhamento.  

4) Variável lucro líquido obtido: 

• pressuposto: uma forma de se medir o resultado num jogo é avaliar o lucro 

obtido. Espera-se que diferenciadores obtenham uma maior parcela de 

lucro; 

• o que é: variável relacionada ao lucro acumulado obtido do jogo, 

independente da meta a ser alcançada; 

• peso relativo: liderança de custo = 11,25% e diferenciação = 12,10%; 

• pontuação de alinhamento: proporção direta apurada entre o resultado 

obtido e a média dos resultados alcançados por todas as equipes.  Em 

seguida, verifica-se se a estratégia adotada é de DIF (Diferenciação) ou 

LC (Liderança de Custo). Sendo DIF considerou-se bom valor da 

proporção acima de 100% e ruim valor da proporção inferior a 100%. 

Sendo a estratégia LC, tratou-se como bom o valor da proporção abaixo 

de 100% e ruim valor da proporção superior a 100%. A fórmula é - 

situação relativa = (lucro obtido / média dos lucros obtidos); se estratégia = 

DIF e proporção obtida > 1, considerar 100 + proporção obtida, caso 

proporção obtida < 1, considerar 100 – proporção obtida; se estratégia = 

LC e proporção obtida > 1, considerar 100 – proporção obtida, caso 

proporção obtida < 1, considerar 100 + proporção obtida;  
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• score lucro líquido: obtido pela fórmula peso relativo x pontuação de 

alinhamento.  

5) Variável atingimento da meta de lucro líquido: 

• pressuposto: ao início do jogo a equipe assume o compromisso com uma 

meta de lucro. Faz-se necessário avaliar o seu sucesso em atingi-la ou 

superá-la; 

• o que é: refere-se ao percentual do resultado acumulado obtido em 

comparação coma a meta estabelecida pela equipe; 

• peso relativo: liderança de custo = 2,25% e diferenciação = 2,75%; 

• pontuação de alinhamento: proporção direta apurada entre o lucro atingido 

e o lucro estabelecido como meta. Esta proporção é comparada com a 

média das proporções de todas as equipes, obtendo-se sua situação 

relativa expressa percentualmente. Em seguida, verifica-se se a estratégia 

adotada é de DIF (Diferenciação) ou LC (Liderança de Custo). Sendo DIF 

considerou-se bom valor de situação acima de 100% e ruim valor de 

situação inferior a 100%. Sendo a estratégia LC, tratou-se como bom valor 

de situação abaixo de 100% e ruim valor de situação superior a 100%.  A 

fórmula que explicita o cálculo é - situação relativa = (lucro obtido / meta 

de lucro) / (média dos lucros obtidos / metas de lucro); se estratégia = DIF 

e situação relativa > 1, considerar 100 + situação relativa, caso situação 

relativa < 1, considerar 100 - situação relativa; se estratégia = LC e 

situação relativa > 1, considerar 100 - situação relativa, caso situação 

relativa < 1, considerar 100 + situação relativa; 

• score meta de lucro: obtido pela fórmula peso relativo x pontuação de 

alinhamento.  

6) Variável ROE – return on equity: 

• pressuposto: uma forma de se avaliar o desempenho de um 

empreendimento é medir o retorno do valor investido pelos acionistas. 

Espera-se que diferenciadores obtenham um maior retorno; 

• o que é: variável relativa ao retorno obtido em função do patrimônio 

investido pelos sócios; 

• peso relativo: liderança de custo = 11,25% e diferenciação = 13,75%; 
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• pontuação de alinhamento: proporção direta apurada entre o ROE obtido e 

a média dos ROE’s alcançados por todas as equipes.  A fórmula é – ROE 

relativo = (ROE obtido / média dos ROE’s obtidos);  

• score ROE: calculado pela fórmula peso relativo x pontuação de 

alinhamento.  

7) Variável margem líquida: 

• pressuposto: espera-se que diferenciadores obtenham uma maior margem 

de lucro sobre suas vendas; 

• o que é: variável referente à relação entre o valor do lucro e o volume de 

vendas; 

• peso relativo: liderança de custo = 6,75% e diferenciação = 13,75%; 

• pontuação de alinhamento: proporção direta apurada entre a margem 

obtida e a média das margens atingidas por todas as equipes.  A fórmula é 

– Margem relativa = (Margem obtida / média das margens obtidas). Em 

seguida, verifica-se se a estratégia adotada é de DIF (Diferenciação) ou 

LC (Liderança de Custo). Sendo DIF considerou-se bom valor da 

proporção acima de 100% e ruim valor da proporção abaixo de 100%. 

Sendo a estratégia LC, tratou-se como ruim o valor da proporção acima de 

100% e bom valor da proporção abaixo de 100%.  A fórmula que explicita 

o cálculo é - situação relativa = (proporção obtida / média das proporções 

obtidas); se estratégia = DIF e proporção obtida > 1, considerar 100 + 

proporção obtida, caso proporção obtida < 1, considerar 100 – proporção 

obtida; se estratégia = LC e proporção obtida > 1, considerar 100 – 

proporção obtida, caso proporção obtida < 1, considerar 100 + proporção 

obtida;  

• score Margem Líquida: calculado pela fórmula peso relativo x pontuação 

de alinhamento.  

8) Variável ROA – return on assets: 

• pressuposto: espera-se que líderes de custos tenham uma melhor 

utilização de seus ativos em função das vendas; 

• o que é: variável referente à relação entre o volume de vendas e o valor 

total dos ativos; 

• peso relativo: liderança de custo = 10,80% e diferenciação = 9,90%; 
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• pontuação de alinhamento: proporção direta apurada entre o ROA obtido e 

a média dos ROA’s alcançados por todas as equipes.  A fórmula é – ROA 

relativo = (ROA obtido / média dos ROA’s obtidos);  

• score ROA: calculado pela fórmula peso relativo x pontuação de 

alinhamento.  

9) Variável endividamento: 

• pressuposto: é desejável que a empresa apresente o menor 

endividamento possível; 

• o que é: variável relativa à proporção entre capital de terceiros e o total do 

passivo; 

• peso relativo: liderança de custo = 2,70% e diferenciação = 2,75%; 

• pontuação de alinhamento: proporção direta apurada entre o nível de 

endividamento obtido e a média dos Endividamentos alcançados por todas 

as equipes.  A fórmula é – Endividamento relativo = 1 - (Endividamento 

obtido / média dos Endividamentos obtidos);  

• score Endividamento: calculado pela fórmula peso relativo x pontuação de 

alinhamento.  

10) Variável investimento em treinamento: 

• pressuposto: diferenciadores devem ter mão de obra mais qualificada; 

• o que é: variável referente à relação entre o valor investido em treinamento 

e o volume de vendas; 

• peso relativo: liderança de custo = 2,70% e diferenciação = 2,70%; 

• pontuação de alinhamento: proporção direta apurada entre o investimento 

em treinamento realizado pela equipe e a média dos investimentos 

realizados por todas as equipes.  A fórmula é – Investimento em 

treinamento relativo = (investimento em treinamento realizado / média dos 

investimentos em treinamento realizados). Em seguida é verificado se a 

estratégia adotada é de DIF (Diferenciação) ou LC (Liderança de Custo). 

Sendo DIF considerou-se bom valor da proporção acima de 100% e ruim 

valor da proporção abaixo de 100%. Sendo a estratégia LC, tratou-se 

como ruim o valor da proporção acima de 100% e bom valor da proporção 

abaixo de 100%.  A fórmula que explicita o cálculo é – investimento em 

treinamento relativo = (investimento realizado / média dos investimentos 
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realizados); se estratégia = DIF e proporção obtida > 1, considerar 100 + 

proporção obtida, caso proporção obtida < 1, considerar 100 – proporção 

obtida; se estratégia = LC e proporção obtida > 1, considerar 100 – 

proporção obtida, caso proporção obtida < 1, considerar 100 + proporção 

obtida;  

• score Investimento em Treinamento: apurado pela fórmula peso relativo x 

pontuação de alinhamento.  

11) Variável tecnologia de processos: 

• pressuposto: espera-se que líderes de custos invistam mais em melhores 

processos de produção; 

• o que é: variável referente à relação entre o valor investido em tecnologia 

de processos e o volume de vendas; 

• peso relativo: liderança de custo = 2,25% e diferenciação = 2,25%; 

• pontuação de alinhamento: proporção apurada entre a o investimento em 

tecnologia de processos realizado pela equipe e a média dos 

investimentos realizados por todas as equipes.  A fórmula é – Investimento 

em tecnologia de processos relativo = (investimento em tecnologia de 

processos efetuado / média dos investimentos em tecnologia de processos 

realizados). Em seguida, verifica-se se a estratégia adotada é de DIF 

(Diferenciação) ou LC (Liderança de Custo). Sendo DIF considerou-se 

bom valor da proporção inferior a 100% e ruim valor da proporção superior 

a 100%. Sendo a estratégia LC, tratou-se como bom o valor da proporção 

superior a 100% e ruim valor da proporção inferior a 100%.  A fórmula que 

explicita o cálculo é – investimento em tecnologia de processos relativo = 

(investimento realizado / média dos investimentos realizados); se 

estratégia = DIF e proporção obtida > 1, considerar 100 - proporção obtida, 

caso proporção obtida < 1, considerar 100 + proporção obtida; se 

estratégia = LC e proporção obtida > 1, considerar 100 + proporção obtida, 

caso proporção obtida < 1, considerar 100 - proporção obtida; 

• score Tecnologia de Processos: apurado pela fórmula peso relativo x 

pontuação de alinhamento.  

12) Variável postos de assistência técnica (PAT): 
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• pressuposto: considera-se que líderes de custos invistam em uma maior 

rede de assistência técnica; 

• o que é: variável referente à relação entre o a quantidade de PAT’s e o 

total de unidades comercializadas; 

• peso relativo: liderança de custo = 1,80% e diferenciação = 1,35%; 

• pontuação de alinhamento: proporção apurada entre a quantidade de 

unidades comercializada pelo grupo dividida pela quantidade de PAT’s 

indicados e a média desta mesma razão obtida por todos os grupos.  A 

fórmula é – Investimento em PAT’s relativo = ((quantidade comercializada 

/ PAT) / média da quantidade comercializada / PAT)). Em seguida, verifica-

se se a estratégia adotada é de DIF (Diferenciação) ou LC (Liderança de 

Custo). Sendo DIF considerou-se bom valor da proporção inferior a 100% 

e ruim valor da proporção superior a 100%. Sendo a estratégia LC, tratou-

se como bom o valor da proporção superior a 100% e ruim valor da 

proporção inferior a 100%.  A fórmula que explicita o cálculo é – 

investimento em PAT’s relativo = ((quantidade comercializada / PAT) / 

média da quantidade comercializada / PAT)); se estratégia = DIF e 

proporção obtida > 1, considerar 100 - proporção obtida, caso proporção 

obtida < 1, considerar 100 + proporção obtida; se estratégia = LC e 

proporção obtida > 1, considerar 100 + proporção obtida, caso proporção 

obtida < 1, considerar 100 - proporção obtida; 

• score Postos de Assistência Técnica: apurado pela fórmula peso relativo x 

pontuação de alinhamento.  

13) Variável capilaridade: 

• pressuposto: considera-se que líderes de custos invistam em uma rede de 

distribuição de maior capilaridade; 

• o que é: variável referente à relação entre o a quantidade de distribuidores 

obtidos e o total de unidades comercializadas; 

• peso relativo: liderança de custo = 3% e diferenciação = 3%; 

• pontuação de alinhamento: proporção apurada entre a quantidade de 

unidades comercializada pelo grupo dividida pela quantidade de 

distribuidores obtidos e a média desta mesma razão obtida por todos os 

grupos.  A fórmula é – Investimento em distribuidores relativo = 
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((quantidade comercializada / Distribuidores) / média da quantidade 

comercializada / distribuidores)). Em seguida, verifica-se se a estratégia 

adotada é de DIF (Diferenciação) ou LC (Liderança de Custo). Sendo DIF 

considerou-se bom valor da proporção inferior a 100% e ruim valor da 

proporção superior a 100%. Sendo a estratégia LC, tratou-se como bom o 

valor da proporção superior a 100% e ruim valor da proporção inferior a 

100%.  A fórmula que explicita o cálculo é – investimento em distribuidores 

relativo = ((quantidade comercializada / distribuidores) / média da 

quantidade comercializada / distribuidores)); se estratégia = DIF e 

proporção obtida > 1, considerar 100 - proporção obtida, caso proporção 

obtida < 1, considerar 100 + proporção obtida; se estratégia = LC e 

proporção obtida > 1, considerar 100 + proporção obtida, caso proporção 

obtida < 1, considerar 100 - proporção obtida; 

• score Capilaridade: apurado pela fórmula peso relativo x pontuação de 

alinhamento. 

14) Variável gestão de estoque: 

• pressuposto: trata-se de avaliar o sucesso na venda que se pretendia. 

Espera-se que líderes de custos tenham mais dificuldade em vender a 

totalidade de sua oferta; 

• o que é: variável relativa à proporção entre o que foi ofertado e o que foi 

efetivamente vendido; 

• peso relativo: liderança de custo = 1,50% e diferenciação = 1,20%; 

• pontuação de alinhamento: proporção direta apurada entre quantidade 

ofertada e a quantidade vendida;  

• score Gestão de Estoque: calculado pela fórmula peso relativo x 

pontuação de alinhamento.  

15) Variável investimento em marketing 

• pressuposto: considera-se que diferenciadores invistam uma maior parcela 

de seu faturamento para apregoar suas virtudes; 

• o que é: variável referente à relação entre o valor investido em marketing e 

o volume de vendas; 

• peso relativo: liderança de custo = 3,75% e diferenciação = 4,50%; 
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• pontuação de alinhamento: proporção direta apurada entre o investimento 

em marketing realizado pela equipe e a média dos investimentos 

realizados por todas as equipes.  A fórmula é – Investimento em marketing 

relativo = (investimento em marketing relativo / média dos investimentos 

em marketing relativos). Em seguida, verifica-se se a estratégia adotada é 

de DIF (Diferenciação) ou LC (Liderança de Custo). Sendo DIF 

considerou-se bom valor da proporção acima de 100% e ruim valor da 

proporção abaixo de 100%. Sendo a estratégia LC, tratou-se como ruim o 

valor da proporção acima de 100% e bom valor da proporção abaixo de 

100%.  A fórmula que explicita o cálculo é – investimento em treinamento 

relativo = (razão do investimento realizado / média dos razões dos 

investimentos realizados); se estratégia = DIF e proporção obtida > 1, 

considerar 100 + proporção obtida, caso proporção obtida < 1, considerar 

100 – proporção obtida; se estratégia = LC e proporção obtida > 1, 

considerar 100 – proporção obtida, caso proporção obtida < 1, considerar 

100 + proporção obtida;  

• score Investimento em Marketing: apurado pela fórmula peso relativo x 

pontuação de alinhamento.  

O Score total de cada equipe, então, foi obtido pela soma dos scores de 

alinhamento obtidos por todos os critérios anteriormente descritos. Dessa forma, foi 

possível apurar a colocação (do 1º ao 7º lugar) de cada equipe nesse sistema de 

Score que avalia a aderência. 

Esse procedimento de tratamento apo´s os três primeiros objetivos 

intermediários atendeu ao quarto objetivo intermediário da pesquisa, que consiste 

em avaliar o alinhamento entre a estratégia genérica escolhida e o composto de 

marketing adotado pelas empresas virtuais participantes do jogo. 

Para atendermos ao objetivo proposto pela questão problema, qual seja, 

avaliar o impacto, no desempenho das empresas no jogo, do alinhamento das 

decisões relativas ao composto de marketing com a estratégia genérica de 

competição, optamos pela utilização de correlação linear simples entre a colocação 

da empresa virtual no jogo e a sua colocação nesse sistema de score que acabou 

de ser proposto. 

A análise de correlação foi realizada utilizando o coeficiente de Spearman 

(indicando para dados ordinais, como colocações ou rankings), relacionando a 
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colocação Enterprise (colocação do 1º ao 7º lugar obtida por cada uma das equipes 

participantes no jogo Enterprise) e a colocação no sistema de Score de alinhamento 

para estas mesmas equipes, considerando todas as empresas constituintes da 

amostra. 

As médias dos alinhamentos obtidos pelo sistema de score em cada jogada 

foram tabuladas e comparadas com as médias dos alinhamentos obtidos na jogada 

subsequente, visando testar a hipótese de que o jogo proporciona uma melhor 

compreensão sobre as decisões que envolvem o marketing mix, permitindo que 

decisões mais apropriadas sejam tomadas em jogadas futuras. Tal progresso 

deveria ser expresso pela obtenção de um maior score ao longo do jogo. 

Operacionalmente, foram conduzidos dois testes de hipóteses para comparação 

entre médias: para verificar se a média de alinhamento na segunda rodada foi maior 

do que a média de alinhamento da primeira rodada; e para verificar se a média de 

alinhamento na terceira rodada foi maior do que a média de alinhamento na segunda 

rodada. Assim, testamos a primeira hipótese proposta.  

A segunda hipótese foi testada comparando-se a correlação obtida entre o 

sistema de score e o resultado atingido pelas equipes no jogo, em cada rodada, na 

expectativa de que tal correlação crescesse com o avançar das mesmas. Em outras 

palavras, foi verificado, estatisticamente, se a correlação na segunda rodada foi 

maior do que a da primeira e menor do que a da terceira. 

Conforme metodologia descrita acima, foram elaboradas tabelas para 

apuração do score de todas as 7 equipes na totalidade das 3 jogadas de cada um 

dos 32 jogos, além de tabela com a apuração acumulada final, num total de 132 

tabelas. Para não sermos repetitivos, o processo ficará mais bem detalhado e 

esclarecido com a apresentação dos resultados no capítulo IV. 

3.6 LIMITAÇÕES 

Apesar da contribuição que se pretende com este estudo, e do aprendizado  

gerado e adquirido com ele, o mesmo apresentou importante limitação: por se tratar 

de uma simulação da realidade, nem todos os elementos existentes em um 

ambiente empresarial complexo estão presentes em um jogo. Por exemplo, num 

ambiente empresarial real, os investimentos em marketing não são reunidos em um 

grande grupo denominado “Marketing”, como acontece no jogo. Eles são diluídos de 

forma coordenada entre os diversos elementos que compõe o marketing mix. Já o 
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ambiente de um jogo de empresas é mais simplificado, permitindo que se testem 

algumas teorias administrativas, além de não se considerar o relevante aspecto 

qualitativo das decisões que envolvem marketing. 

Pesquisas laboratoriais com utilização de resultados de jogos realizadas por 

Lemos (2011) e Ribeiro e Fouto (2013), embora focassem aspectos específicos dos 

desempenhos obtidos, no caso, a relação elasticidade demanda x preço e a questão 

dos custos x ganhos de escala, respectivamente, acrescentaram importante 

contribuição à discussão, ao levantarem que o cenário em que se desenrola o jogo 

e, portanto, estabelece as condicionantes de demanda, interfere significativamente 

nos resultados obtidos. Por consequência, melhorias podem ser obtidas pela simples 

alteração de aspectos mercadológicos que nada têm a ver com as decisões das 

equipes. Também observam que os jogadores promovem alterações simultâneas a 

cada jogada, sem que seja assim possível isolar o efeito de uma variável que se 

pretenda estudar. Tais fenômenos podem ter afetado o resultado desta pesquisa. 

Outra relevante limitação é o fato destas turmas terem sido todas conduzidas 

por este pesquisador. Como, por força do ofício, este docente zelou por tangibilizar o 

aprendizado do curso, visto ser esta uma matéria conclusiva, são enfatizados certos 

aspectos que envolvem as correlações ora em estudo, fazendo com que os 

participantes reflitam sobre suas decisões. Isto talvez não ocorresse 

espontaneamente, caso os participantes não tivessem sido instados a fazê-lo. 

Também, as limitações operacionais, conceituais e metodológicas da 

pesquisa não nos permitem elaborar conclusões generalizadas acerca da questão 

problema proposta. Contudo, encontramos evidências empíricas que oferecem 

subsídios para o aprofundamento do conhecimento quanto às correlações entre 

estratégias genéricas de competição e os componentes do marketing mix, além de 

maior domínio quanto à aplicabilidade destas variáveis em jogos empresariais. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Para o atendimento pleno aos três primeiros objetivos intermediários, foram 

coletados os dados das três jogadas e mais o resultado final, de cada uma das sete 

equipes participantes em todos os 32 jogos pesquisados, totalizando 128 

observações. Os dados foram sequenciados e arquivados para tratamento posterior 

em planilha eletrônica, conforme exemplificado na Tabela 11. 

Tabela 11 - Exemplo de planilha para coleta de dados 

Botafogo 04 JOG ==> 1           

  
Empresa 

1 
Empresa 

2 
Empresa 

3 
Empresa 

4 
Empresa 

5 
Empresa 

6 
Empresa 

7 

Estratégia DIF DIF LC LC LC LC DIF 

Meta Share 9,00% 9,00% 13,00% 13,00% 13,50% 13,50% 10,00% 

Share Acumulado Alcançado 11,80% 9,61% 9,03% 11,13% 12,07% 5,65% 8,48% 

Pontuação de Alinhamento 131,11 106,77 69,46 85,58 89,37 41,85 84,78 

Meta Lucro 6.800.000 6.700.000 4.400.000 4.400.000 3.900.000 3.900.000 5.700.000 

Resultado Acumulado 802.387 536.856 -14.393 321.827 -274.040 
-

1.412.572 527.726 

% da Meta Atingida 11,80% 8,01% -0,33% 7,31% -7,03% -36,22% 9,26% 

Proporção p/ média meta 29,72% -11,91% 0,00% -19,59% 0,00% 0,00% 1,78% 

Pontuação de Alinhamento 129,72 88,09 0,00 119,59 0,00 0,00 101,78 

Proporção p/ média Lucro 46,64% -1,89% 0,00% -41,19% 0,00% 0,00% -3,56% 

Pontuação de Alinhamento 146,64 98,11 0,00 58,81 0,00 0,00 96,44 

ROE 5,75% 3,89% -0,11% 2,35% -2,04% -11,00% 3,82% 

Proporção p/ média ROE 45,57% -1,67% 0,00% -40,59% 0,00% 0,00% -3,31% 

Pontuação de Alinhamento 145,57 98,33 0,00 59,41 0,00 0,00 96,69 

Margem Líquida 8,41% 6,11% -0,21% 4,36% -2,82% -24,19% 6,31% 

Proporção p/ média Marg. Líqui. 33,56% -3,01% 0,00% -30,77% 0,00% 0,00% 0,23% 

Pontuação de Alinhamento 133,56 96,99 0,00 130,77 0,00 0,00 100,23 

ROA 0,67 0,62 0,49 0,53 0,63 0,39 0,59 

Proporção p/ média ROA 19,11% 10,95% -12,14% -5,56% 11,46% -29,67% 5,84% 

Pontuação de Alinhamento 119,11 110,95 87,86 94,44 111,46 70,33 105,84 

Endividamento 0,04 0,04 0,09 0,03 0,25 0,25 0,04 

Proporção p/ média Endividam. -58,59% -60,67% -13,18% -70,43% 133,75% 134,33% -65,21% 

Pontuação de Alinhamento 158,59 160,67 113,18 170,43 -33,75 -34,33 165,21 

Investimento Treinamento 7,27% 3,73% 1,65% 5,54% 6,02% 13,42% 5,92% 

Proporção p/ média Treinamen. 16,89% -40,05% -73,44% -10,91% -3,26% 115,62% -4,84% 

Pontuação de Alinhamento 116,89 59,95 173,44 110,91 103,26 -15,62 95,16 

Tecnologia Processos 5,94% 8,20% 7,35% 5,58% 9,53% 9,70% 4,93% 

Proporção p/ média Tec. Proc. -18,86% 12,08% 0,43% -23,74% 30,22% 32,55% -32,67% 

Pontuação de Alinhamento 118,86 87,92 100,43 76,26 130,22 132,55 132,67 
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Quantidade Vendida / PAT's 850  423  716  882  736  640  517  

Proporção p/ média Q. PAT's 24,96% -37,82% 5,19% 29,59% 8,11% -5,99% -24,04% 

Pontuação de Alinhamento 75,04 137,82 105,19 129,59 108,11 94,01 124,04 

Quantidade Vendida / Distribuidores 78  76  72  68  74  45  56  

Proporção p/ média Capilaridade 16,62% 13,96% 7,09% 1,49% 10,06% -33,00% -16,22% 

Pontuação de Alinhamento 83,38 86,04 107,09 101,49 110,06 67,00 116,22 
Quantidade Vendida / Quantidade 

Ofertada 100,00% 100,00% 55,50% 88,20% 73,80% 40,43% 81,86% 

Pontuação de Alinhamento 100,00 100,00 55,50 88,20 73,80 40,43 81,86 

Investimento em Marketing / Vendas 1,04% 9,67% 4,71% 9,48% 13,88% 12,84% 9,57% 

Proporção p/ média Marketing -88,13% 10,63% -46,12% 8,48% 58,77% 46,92% 9,46% 

Pontuação de Alinhamento 11,87 110,63 146,12 91,52 41,23 53,08 109,46 

                

Preço Produto 17 2.306,40  2.234,40  0,00  1.916,29  2.124,83  2.503,24  2.628,04  

Faturamento 11.532  58.094  0  13.414  373.970  87.613  136.658  

Proporção p/ média faturamento (0,90) (0,49) 0,00  (0,88) 2,29  (0,23) 0,20  

Pontuação de Alinhamento 10,16 51,16 100,00 11,81 329,35 77,16 120,35 

Quantidade Produto 17 5  26  0  7  176  35  52  

Proporção p/ média quantidade (0,90) (0,48) 0,00  (0,86) 2,51  (0,30) 0,04  

Pontuação de Alinhamento 190,03 148,17 0,00 13,95 350,83 69,77 96,35 

                

Preço Produto 18 925,11  956,87  0,00  806,92  882,64  1.040,81  1.090,13  

Faturamento 78.634  564.553  0  238.041  575.481  400.712  201.674  

Proporção p/ média faturamento (0,77) 0,65  0,00  (0,31) 0,68  0,17  (0,41) 

Pontuação de Alinhamento 22,91 164,51 100,00 69,36 167,69 116,76 58,77 

Quantidade Produto 18 85  590  0  295  652  385  185  

Proporção p/ média quantidade (0,77) 0,61  0,00  (0,19) 0,78  0,05  (0,49) 

Pontuação de Alinhamento 176,73 38,50 0,00 80,75 178,47 105,38 149,36 

                

Preço Produto 19 2.873,70  2.870,99  0,00  2.421,57  2.646,94  3.121,17  3.274,19  

Faturamento 310.360  628.747  0  622.343  1.146.125  430.721  170.258  

Proporção p/ média faturamento (0,44) 0,14  0,00  0,13  1,08  (0,22) (0,69) 

Pontuação de Alinhamento 56,28 114,02 100,00 112,86 207,85 78,11 30,88 

Quantidade Produto 19 108  219  0  257  433  138  52  

Proporção p/ média quantidade (0,46) 0,09  0,00  0,28  1,15  (0,31) (0,74) 

Pontuação de Alinhamento 146,31 91,14 0,00 127,75 215,24 68,60 174,15 

                

Preço Produto 20 1.230,24  1.272,10  0,00  1.099,00  1.173,80  1.384,38  1.450,75  

Faturamento 143.938  681.846  0  758.310  765.318  426.389  268.389  

Proporção p/ média faturamento (0,72) 0,34  0,00  0,49  0,51  (0,16) (0,47) 

Pontuação de Alinhamento 28,37 134,39 100,00 149,46 150,84 84,04 52,90 

Quantidade Produto 20 117  536  0  690  652  308  185  

Proporção p/ média quantidade (0,72) 0,29  0,00  0,66  0,57  (0,26) (0,55) 

Pontuação de Alinhamento 171,78 70,74 0,00 166,40 157,23 74,28 155,39 
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Preço Produto 21 1.692,50  1.980,30  1.725,33  1.644,30  1.635,93  1.929,85  2.021,59  

Faturamento 4.207.555  2.455.572  3.740.515  2.440.141  3.111.539  2.506.875  3.665.143  

Proporção p/ média faturamento 0,33  (0,22) 0,18  (0,23) (0,02) (0,21) 0,16  

Pontuação de Alinhamento 133,11 77,68 118,33 77,19 98,43 79,31 115,95 

Quantidade Produto 21 2.486  1.240  2.168  1.484  1.902  1.299  1.813  

Proporção p/ média quantidade 0,40  (0,30) 0,22  (0,16) 0,07  (0,27) 0,02  

Pontuação de Alinhamento 59,57 129,95 122,47 83,83 107,44 73,38 97,59 

                

Preço Produto 22 749,28  878,93  718,90  685,92  727,87  858,84  900,01  

Faturamento 4.694.988  4.400.803  2.948.209  2.609.240  3.356.936  1.987.356  3.848.443  

Proporção p/ média faturamento 0,38  0,29  (0,13) (0,23) (0,01) (0,42) 0,13  

Pontuação de Alinhamento 137,82 129,19 86,54 76,59 98,54 58,34 112,97 

Quantidade Produto 22 6.266  5.007  4.101  3.804  4.612  2.314  4.276  

Proporção p/ média quantidade 0,44  0,15  (0,06) (0,12) 0,06  (0,47) (0,01) 

Pontuação de Alinhamento 55,62 84,63 94,49 87,65 106,27 53,32 101,47 

                

Preço Produto 23 369,00  0,00  386,84  312,76  385,82  0,00  476,15  

Faturamento 3.690  0  145.065  297.748  127.321  0  36.664  

Proporção p/ média faturamento (0,97) 0,00  0,19  1,44  0,04  0,00  (0,70) 

Pontuação de Alinhamento 3,02 100,00 118,81 243,86 104,28 100,00 30,03 

Quantidade Produto 23 10  0  375  952  330  0  77  

Proporção p/ média quantidade (0,97) 0,00  0,08  1,73  (0,05) 0,00  (0,78) 

Pontuação de Alinhamento 197,13 0,00 107,51 272,94 94,61 0,00 177,92 

                

Preço Produto 24 319,80  0,00  335,94  302,60  333,89  0,00  412,00  

Faturamento 88.904  0  173.009  402.761  269.783  0  33.372  

Proporção p/ média faturamento (0,54) 0,00  (0,11) 1,08  0,39  0,00  (0,83) 

Pontuação de Alinhamento 45,93 100,00 89,38 208,07 139,38 100,00 17,24 

Quantidade Produto 24 278  0  515  1.331  808  0  81  

Proporção p/ média quantidade (0,54) 0,00  (0,15) 1,21  0,34  0,00  (0,87) 

Pontuação de Alinhamento 153,87 0,00 85,46 220,88 134,09 0,00 186,56 

                

Tot Quantidade 9.355  7.618  7.159  8.820  9.565  4.479  6.721  

Total Faturamento 9.539.602  8.789.615  7.006.798  7.381.998  9.726.473  5.839.667  8.360.600  

Os dados coletados foram tratados segundo a sistemática descrita na seção 

3.5 anterior, apurando-se o score de alinhamento para cada jogada de cada turma, 

além do resultado final, conforme exemplificado na Tabela 12.  

Tabela 12 - Exemplo de planilha com cálculo do score  

Botafogo 04 JOG ==> Acumulada           

  
Empresa 

1 Empresa 2 
Empresa 

3 
Empresa 

4 
Empresa 

5 
Empresa 

6 
Empresa 

7 

SCORE SHARE FÍSICO 4,99 6,64 11,78 11,33 12,96 11,72 6,26 

SCORE SHARE FINANCEIRO 22,62 15,29 18,73 17,79 22,19 16,73 19,06 

SCORE META SHARE 8,17 4,90 6,57 6,39 6,91 6,02 6,19 
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SCORE LUCRO LÍQUIDO 16,11 8,21 0,00 5,89 14,20 0,00 14,57 

SCORE META LUCRO 2,83 1,46 0,00 3,09 0,67 0,00 3,05 

SCORE ROE 17,95 9,78 0,00 7,66 16,91 0,00 16,45 

SCORE MARGEM LÍQUIDA 15,52 11,74 0,00 19,02 10,98 0,00 16,50 

SCORE ROA 12,26 9,17 8,27 9,33 11,14 8,29 10,84 

SCORE ENDIVIDAMENTO 3,41 2,55 2,30 2,59 3,09 2,30 3,01 
SCORE INVESTIMENTO 

TREINAMENTO 3,46 2,66 2,23 3,94 3,20 1,47 2,03 
SCORE TECNOLOGIA DE 

PROCESSOS 2,42 1,51 2,26 2,11 2,69 2,01 2,88 

SCORE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1,07 2,10 1,87 1,52 1,27 1,57 1,70 

SCORE CAPILARIDADE 2,69 3,55 3,54 2,82 3,17 3,07 3,36 

SCORE GESTÃO DO ESTOQUE 1,15 0,95 0,68 1,11 1,04 0,65 1,04 

SCORE GESTÃO DE MARKETING 2,20 8,10 5,54 4,32 4,32 3,91 3,27 

SCORE TOTAL 116,84 88,63 63,76 98,90 114,76 57,75 110,20 

Para atendermos à questão problema, foi feita a correlação entre as posições 

finais obtidas no jogo e o ranking final atingido a partir do sistema de score, 

conforme se vê no exemplo da Tabela 13. 

Tabela 13 - Exemplo de planilha com cálculo da correlação  

Botafogo 04 JOG ==> Acumulada           

  Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 

SCORE TOTAL 116,84 88,63 63,76 98,90 114,76 57,75 110,20 

Colocação Score 1 5 6 4 2 7 3 

Colocação no Jogo 1 4 6 5 2 7 3 

di 0 1 0 -1 0 0 0 

di² 0 1 0 1 0 0 0 

Spearman 0,96             

A Tabela 14, apresentada em seguida, demonstra a correlação atingida a 

cada jogada em cada jogo, além da correlação final, destacando-se por cores as 

correlações fortes (acima de 0,6, em fundo azul), moderadas (entre 0,3 e 0,6, em 

fundo amarelo) e fracas (inferiores a 0,3, em fundo vermelho). 

Tabela 14 – Apuração da correlação de resultados Enterprise x score 

  Spearman 

Turma Jogada 1 Jogada 2 Jogada 3 Final 

Centro 02 0,89 0,89 0,96 0,93 

Centro 03 0,96 0,54 0,64 1,00 

Centro 01 0,89 0,64 0,57 0,93 

São Paulo 01 0,89 0,96 0,96 0,96 

S J R Preto 02 0,68 0,68 0,82 1,00 

S J R Preto 01 0,96 0,89 0,93 0,96 

Sorocaba 03 1,00 0,96 0,82 0,79 

Sorocaba 02 0,50 0,86 0,93 0,89 

Sorocaba 01 0,96 0,89 0,89 0,96 
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Volta Redonda 01 0,75 0,93 0,82 0,75 

Uberlândia 01 0,96 0,75 0,96 0,71 

S J Campos 01 0,93 0,96 1,00 0,96 

Cuiabá 01 0,93 0,93 0,89 0,93 

Mandaguarí 01 0,96 0,96 0,93 0,54 

Santo André 01 0,89 0,71 1,00 0,93 

Porto Alegre 02 0,93 0,75 0,86 0,86 

Porto Alegre 01 0,96 0,86 0,96 1,00 

Niterói 01 0,96 0,75 0,79 0,89 

Recife 01 1,00 0,86 0,71 1,00 

Alphaville 01 1,00 0,93 0,64 0,71 

Fortaleza 02 0,89 0,71 0,96 0,89 

Fortaleza 01 0,79 0,96 0,57 0,93 

Barra 02 0,96 0,89 0,71 0,82 

Barra 01 0,93 0,79 0,86 0,93 

Ribeirão Preto 04 0,86 0,89 0,54 0,79 

Ribeirão Preto 03 0,86 1,00 0,86 0,86 

Ribeirão Preto 02 0,89 0,82 0,75 0,96 

Ribeirão Preto 01 0,64 0,89 0,89 1,00 

Botafogo 01 0,79 0,96 0,75 0,86 

Botafogo 02 0,79 0,64 0,96 0,93 

Botafogo 03 0,50 0,96 0,75 0,89 

Botafogo 04 0,93 0,86 0,86 0,96 

Média 0,87 0,85 0,83 0,89 

     

  Resumo Correlações  

Correlações Fortes 122 95,31%   

Correlações Moderadas 6 4,69%   

Correlações Fracas 0 0,00%   

Da Tabela 14 depreendemos que 95,31% das 128 correlações (4 x 32) são 

fortes, enquanto 4,69% são apenas moderadas. Já não foram constatadas 

correlações fracas. 

Na mesma Tabela 14 observam-se as fortes correlações de 0,87 na primeira 

jogada, 0,85 na segunda, 0,83 na terceira e 0,89 no resultado final, correlações 

estas que apresentam resposta à questão problema, isto é, as evidências 

estatísticas apontam para concluir-se que um maior alinhamento nas decisões que 

envolvem o marketing mix com as estratégias genéricas escolhidas pode exercer 

considerável influência sobre o resultado do jogo. 

A Tabela 15 visa apresentar o resultado do alinhamento de todas as 224 

equipes ao longo das três jogadas, a fim de submetê-las ao teste proposto para que 

se confirme a hipótese 1, qual seja, a de que há uma melhoria, no transcorrer do 
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jogo, no alinhamento das decisões que envolvem o marketing mix e as estratégias 

genéricas adotadas.  

Tabela 15 – Apuração do score de alinhamento a cada jogada 

  Score de Alinhamento 

 Turma Jogada 1 Jogada 2 Jogada 3 
E

q
u

ip
e 

1 
Centro 02 84,23 66,13 92,66 

Centro 03 91,94 89,86 108,71 

Centro 01 52,73 57,23 80,44 

São Paulo 01 92,69 127,39 122,39 

S J R Preto 02 73,72 55,39 100,52 

S J R Preto 01 72,23 74,22 83,39 

Sorocaba 03 86,74 66,24 50,87 

Sorocaba 02 33,60 55,80 100,72 

Sorocaba 01 78,92 88,89 89,08 

Volta Redonda 01 66,41 103,25 93,61 

Uberlândia 01 101,27 94,34 46,10 

S J Campos 01 115,60 105,07 128,45 

Cuiabá 01 109,55 83,05 98,45 

Mandaguarí 01 91,14 130,77 74,31 

Santo André 01 60,87 104,52 56,91 

Porto Alegre 02 114,80 109,91 97,29 

Porto Alegre 01 64,92 77,87 64,73 

Niterói 01 85,92 117,17 98,45 

Recife 01 63,52 91,13 107,27 

Alphaville 01 104,29 84,46 100,09 

Fortaleza 02 107,80 99,22 126,04 

Fortaleza 01 100,60 102,85 116,18 

Barra 02 87,32 131,77 97,37 

Barra 01 137,62 144,91 129,95 

Ribeirão Preto 04 111,05 107,24 85,60 

Ribeirão Preto 03 83,31 88,25 123,56 

Ribeirão Preto 02 126,79 96,04 87,80 

Ribeirão Preto 01 135,38 136,87 130,41 

Botafogo 01 111,58 89,41 113,30 

Botafogo 02 55,11 102,75 63,72 

Botafogo 03 43,71 56,50 98,00 

Botafogo 04 119,48 115,52 118,75 

E
q

u
ip

e 
2 

Centro 02 79,57 106,28 107,49 

Centro 03 56,86 101,15 99,74 

Centro 01 102,26 99,48 91,01 

São Paulo 01 99,43 129,57 113,19 

S J R Preto 02 83,05 51,51 52,16 



 

104 

S J R Preto 01 115,85 105,48 97,64 

Sorocaba 03 71,36 122,26 116,55 

Sorocaba 02 62,83 100,15 93,70 

Sorocaba 01 103,29 101,30 109,87 

Volta Redonda 01 100,90 74,43 91,07 

Uberlândia 01 95,79 96,84 107,06 

S J Campos 01 122,38 97,70 99,44 

Cuiabá 01 106,99 97,60 114,76 

Mandaguarí 01 125,36 108,97 91,04 

Santo André 01 49,83 134,44 132,27 

Porto Alegre 02 51,77 58,16 88,60 

Porto Alegre 01 47,50 131,99 114,72 

Niterói 01 88,27 114,13 111,51 

Recife 01 55,36 83,32 109,59 

Alphaville 01 120,08 98,55 89,44 

Fortaleza 02 56,23 96,69 39,82 

Fortaleza 01 92,40 82,88 93,45 

Barra 02 103,31 83,08 94,29 

Barra 01 119,47 107,37 46,43 

Ribeirão Preto 04 116,62 60,42 83,31 

Ribeirão Preto 03 155,27 119,32 104,49 

Ribeirão Preto 02 56,82 56,01 78,87 

Ribeirão Preto 01 79,75 89,04 114,22 

Botafogo 01 99,11 80,14 91,75 

Botafogo 02 54,03 91,52 92,69 

Botafogo 03 85,45 63,73 79,37 

Botafogo 04 99,88 84,98 90,37 

E
q

u
ip

e 
3 

Centro 02 99,62 90,42 109,33 

Centro 03 108,61 66,72 85,11 

Centro 01 92,88 97,52 109,93 

São Paulo 01 52,54 52,17 58,05 

S J R Preto 02 61,59 75,66 57,64 

S J R Preto 01 83,01 103,72 95,26 

Sorocaba 03 105,43 92,44 94,71 

Sorocaba 02 67,71 61,57 87,69 

Sorocaba 01 40,02 55,02 75,08 

Volta Redonda 01 83,74 66,47 68,83 

Uberlândia 01 98,66 84,87 90,84 

S J Campos 01 121,28 119,22 118,84 

Cuiabá 01 85,38 93,15 99,90 

Mandaguarí 01 50,69 62,93 79,70 

Santo André 01 55,88 87,56 97,44 

Porto Alegre 02 61,51 52,56 58,56 
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Porto Alegre 01 105,47 89,03 105,29 

Niterói 01 49,07 91,98 88,32 

Recife 01 36,28 54,80 53,30 

Alphaville 01 95,55 132,52 114,25 

Fortaleza 02 51,22 40,43 53,85 

Fortaleza 01 138,83 118,29 105,36 

Barra 02 64,59 84,19 78,87 

Barra 01 110,08 91,03 115,50 

Ribeirão Preto 04 83,47 106,98 120,28 

Ribeirão Preto 03 49,09 140,91 123,90 

Ribeirão Preto 02 44,86 55,47 81,42 

Ribeirão Preto 01 96,61 103,20 81,01 

Botafogo 01 85,89 68,49 71,66 

Botafogo 02 64,02 99,53 59,96 

Botafogo 03 67,42 93,86 110,69 

Botafogo 04 63,38 47,01 103,16 

E
q

u
ip

e 
4 

Centro 02 111,13 68,02 44,90 

Centro 03 53,97 82,51 93,03 

Centro 01 104,91 101,37 90,20 

São Paulo 01 89,19 101,71 107,03 

S J R Preto 02 48,88 73,17 63,30 

S J R Preto 01 89,34 77,50 84,46 

Sorocaba 03 65,01 103,81 96,43 

Sorocaba 02 73,93 89,62 116,15 

Sorocaba 01 50,36 86,68 65,07 

Volta Redonda 01 96,80 98,61 93,74 

Uberlândia 01 70,46 95,19 100,19 

S J Campos 01 89,29 112,59 105,09 

Cuiabá 01 117,26 109,13 112,88 

Mandaguarí 01 117,79 113,38 107,71 

Santo André 01 97,70 50,05 74,60 

Porto Alegre 02 96,10 84,30 94,77 

Porto Alegre 01 112,39 123,32 94,75 

Niterói 01 137,69 92,09 93,78 

Recife 01 135,49 132,04 113,39 

Alphaville 01 89,96 100,48 91,89 

Fortaleza 02 98,17 61,87 50,53 

Fortaleza 01 109,02 112,30 108,43 

Barra 02 118,05 107,33 88,96 

Barra 01 93,13 90,88 103,06 

Ribeirão Preto 04 93,82 108,73 91,15 

Ribeirão Preto 03 69,89 93,21 106,71 

Ribeirão Preto 02 96,69 138,45 117,72 
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Ribeirão Preto 01 70,52 85,37 84,70 

Botafogo 01 124,50 140,26 72,09 

Botafogo 02 124,87 89,09 94,48 

Botafogo 03 103,92 128,81 106,54 

Botafogo 04 98,60 92,82 103,05 

E
q

u
ip

e 
5 

Centro 02 107,61 103,77 94,59 

Centro 03 108,40 103,21 90,38 

Centro 01 93,00 93,22 107,54 

São Paulo 01 129,64 104,15 110,37 

S J R Preto 02 92,26 103,74 101,21 

S J R Preto 01 63,55 108,56 89,85 

Sorocaba 03 92,68 60,96 71,77 

Sorocaba 02 136,88 101,01 100,99 

Sorocaba 01 95,06 106,88 94,01 

Volta Redonda 01 82,03 116,51 102,23 

Uberlândia 01 103,49 102,79 94,63 

S J Campos 01 88,23 103,33 88,86 

Cuiabá 01 52,10 90,52 70,09 

Mandaguarí 01 85,72 69,90 118,30 

Santo André 01 108,75 78,54 102,88 

Porto Alegre 02 48,73 48,30 82,13 

Porto Alegre 01 128,66 102,51 116,51 

Niterói 01 13,21 45,69 18,43 

Recife 01 87,20 78,97 91,46 

Alphaville 01 79,41 85,52 88,98 

Fortaleza 02 101,53 121,93 81,74 

Fortaleza 01 50,34 82,88 99,62 

Barra 02 45,79 71,11 71,02 

Barra 01 113,42 106,15 101,91 

Ribeirão Preto 04 97,78 101,09 88,72 

Ribeirão Preto 03 75,10 131,59 120,15 

Ribeirão Preto 02 63,56 97,61 108,98 

Ribeirão Preto 01 66,32 94,07 55,19 

Botafogo 01 92,03 44,09 52,70 

Botafogo 02 102,47 103,67 90,20 

Botafogo 03 108,82 84,58 94,32 

Botafogo 04 71,24 124,65 108,33 

E
q

u
ip

e 
6 

Centro 02 106,72 90,18 85,85 

Centro 03 93,29 108,21 96,65 

Centro 01 117,68 90,57 118,33 

São Paulo 01 45,20 49,93 77,22 

S J R Preto 02 116,46 109,08 111,68 

S J R Preto 01 85,09 102,40 102,63 
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Sorocaba 03 115,22 100,26 89,70 

Sorocaba 02 82,97 102,87 76,23 

Sorocaba 01 114,94 114,25 114,81 

Volta Redonda 01 86,62 95,90 126,87 

Uberlândia 01 98,24 113,92 88,25 

S J Campos 01 91,50 86,55 61,38 

Cuiabá 01 103,55 118,84 59,35 

Mandaguarí 01 103,65 49,53 109,78 

Santo André 01 126,56 112,58 116,16 

Porto Alegre 02 56,74 89,67 113,32 

Porto Alegre 01 117,81 92,42 98,35 

Niterói 01 69,16 73,13 42,86 

Recife 01 43,27 52,85 81,13 

Alphaville 01 42,97 77,24 85,97 

Fortaleza 02 88,23 116,11 63,41 

Fortaleza 01 86,44 104,43 87,98 

Barra 02 38,26 72,90 108,23 

Barra 01 78,09 140,18 124,98 

Ribeirão Preto 04 101,30 52,73 103,80 

Ribeirão Preto 03 75,53 68,33 70,67 

Ribeirão Preto 02 71,21 70,94 97,05 

Ribeirão Preto 01 115,65 116,07 109,42 

Botafogo 01 47,18 140,78 120,88 

Botafogo 02 72,77 55,61 49,06 

Botafogo 03 63,39 83,21 84,35 

Botafogo 04 41,73 100,54 53,89 

E
q

u
ip

e 
7 

Centro 02 74,99 103,74 93,40 

Centro 03 107,61 118,78 105,27 

Centro 01 142,79 136,14 116,10 

São Paulo 01 98,05 78,15 85,74 

S J R Preto 02 151,40 128,12 123,91 

S J R Preto 01 111,31 94,79 123,90 

Sorocaba 03 115,33 88,44 90,42 

Sorocaba 02 62,08 58,55 101,98 

Sorocaba 01 100,70 72,43 114,39 

Volta Redonda 01 103,72 100,69 89,71 

Uberlândia 01 80,01 109,69 138,62 

S J Campos 01 109,13 110,32 97,47 

Cuiabá 01 79,00 114,80 103,94 

Mandaguarí 01 46,33 53,79 55,10 

Santo André 01 141,60 113,30 109,95 

Porto Alegre 02 106,31 61,15 88,50 

Porto Alegre 01 93,88 49,54 57,74 
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Niterói 01 69,37 17,36 34,74 

Recife 01 101,44 80,22 69,80 

Alphaville 01 50,63 64,51 57,61 

Fortaleza 02 109,44 105,41 110,81 

Fortaleza 01 54,79 58,69 91,42 

Barra 02 126,06 97,35 109,97 

Barra 01 84,31 74,56 77,30 

Ribeirão Preto 04 74,74 71,79 82,91 

Ribeirão Preto 03 65,54 83,62 101,23 

Ribeirão Preto 02 104,36 67,62 51,67 

Ribeirão Preto 01 124,70 85,97 84,45 

Botafogo 01 102,92 54,42 108,19 

Botafogo 02 90,54 147,86 141,88 

Botafogo 03 43,11 97,79 68,62 

Botafogo 04 101,78 117,44 105,55 

No teste T que realizamos presumindo variâncias equivalentes no 

alinhamento da primeira para a segunda jogadas, representado pela Tabela 16, 

obtivemos 4,92% como valor p, o que nos permite rejeitar a hipótese de igualdade 

entre as médias e afirmar que há uma melhoria no alinhamento da primeira para a 

segunda jogadas. 

Tabela 16 – Teste T: duas amostras presumindo variâncias equivalentes no 

alinhamento, da jogada 1 para a jogada 2 

  Jogada 1 Jogada 2 

Média 88,19 92,18 

Variância 708,59 586,64 

Observações 224 224 

Variância agrupada 647,61   

Hipótese da diferença de média 0,00   

gl 446,00   

Stat t -1,66   

P(T<=t) uni-caudal 4,92%   

t crítico uni-caudal 1,65   

Já a Tabela 17 apresenta teste T análogo que realizamos presumindo 

variâncias equivalentes no alinhamento da segunda para a terceira jogadas, quando 

obtivemos 39,27% como valor p, nos permitindo concluir não ser possível apontar 

que houve melhoria no alinhamento da segunda para a terceira jogadas. 

Considerando o resultado dos dois testes, parece razoável rejeitar 

parcialmente a primeira hipótese de pesquisa: que há uma melhoria no alinhamento 

ao longo do jogo. Ocorre essa melhoria da primeira para a segunda rodada, mas 
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não da segunda para a terceira. Cabe ressaltar, contudo, que observamos um 

alinhamento médio de 88,19 pontos na primeira jogada, 92,18 pontos na segunda, 

92,77 pontos na terceira além de 93,03 no resultado final. 

Tabela 17 – Teste T: duas amostras presumindo variâncias equivalentes no 

alinhamento, da jogada 2 para a jogada 3 

  Jogada 2 Jogada 3 

Média 92,18 92,77 

Variância 586,64 469,36 

Observações 224 224 

Variância agrupada 528,00   

Hipótese da diferença de média 0,00   

gl 446,00   

Stat t -0,27   

P(T<=t) uni-caudal 39,27%   

t crítico uni-caudal 1,65   

Resta-nos, pois, apresentar as respostas à hipótese 2: a de que ao longo das 

sucessivas jogadas se obtém uma evolução na correlação entre o resultado atingido 

no jogo e o alinhamento avaliado para as empresas participantes.  

No entanto, conforme mostra a Tabela 14 anterior, a média das correlações 

vai decrescendo a cada rodada (de 0,87 para 0,85 e para 0,83). Esse decréscimo 

não é muito acentuado e, provavelmente, é não significativo estatisticamente, mas é 

suficiente para nos dar a certeza de não ser possível provar que a correlação 

aumenta, com significância estatística. 

Dessa forma, não são necessários testes estatísticos para rejeitar a hipótese 

de que há uma evolução na correlação entre o resultado do jogo e o resultado obtido 

no sistema de score. 
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5 CONCLUSÕES, CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Em relação ao principal objeto deste estudo, que trata de avaliar se o 

alinhamento das decisões que envolvam o marketing mix com as estratégias 

genéricas de competição adotadas teria impacto sobre os resultados obtidos pelos 

participantes de jogos de empresas, fizemos a comparação dos resultados e 

posicionamentos alcançados em uma amostra de jogos aplicados em turmas do 

MBA de Marketing da Fundação Getúlio Vargas, com as pontuações e colocações 

obtidas em um sistema de score, partindo-se das mesmas decisões tomadas nos 

jogos originais. Tal processo encontra-se apresentado na Figura 11 a seguir 

 

Figura 11 – Esquema representativo do processo de coleta e tratamento dos 

dados 

A relevância profissional e acadêmica da pesquisa baseia-se no intenso uso 

de jogos empresariais como ferramenta de ensino escolar e gerencial, além da 

constatação de que a alta mortandade de empresas no Brasil está associada ao 

desalinhamento verificado entre as decisões que compõem o composto de 

marketing e as estratégicas genéricas eleitas por seus gestores. 

Para consecução do nosso objetivo, procedemos a revisão bibliográfica que 

abordou os constructos que sustentam nossa argumentação, dentro dos principais 

temas que envolvessem a estratégia, os componentes do marketing mix, o 

alinhamento entre estratégias genéricas e o composto de marketing, indicadores de 

desempenho empresarial e jogos empresariais. 

Para a elaboração de um sistema de score que contemplasse (ou não) os 

efeitos do esperado alinhamento, partimos dos resultados e decisões efetivamente 

RRaannkkiinnggss  ssããoo    
ccoommppaarraaddooss  

EEqquuiippeess    
ttoommaamm    
ddeecciissõõeess    

DDeecciissõõeess  ssããoo  
pprroocceessssaaddaass  nnoo  
EEnntteerrpprriissee  

RReessuullttaaddoo  éé  
aappuurraaddoo  nnoo    
EEnntteerrpprriissee  

RReessuullttaaddoo  éé  
aappuurraaddoo  nnoo    

ssccoorree  
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DDeecciissõõeess  ssããoo  
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obtidos, tabulando-os matematicamente dentro de um novo sistema de pontuação 

que fosse sensível ao nível de adesão das decisões à estratégia. Desta forma, 

diferente do sistema original que concede pontos independentemente do 

alinhamento, as equipes passaram a ser pontuadas positiva ou negativamente em 

função do seu grau de aderência para cada decisão. 

O primeiro objetivo intermediário desta pesquisa era coletar, para cada 

empresa participante de cada aplicação do jogo a sua estratégia genérica de 

competição. Este objetivo foi atendido conforme demonstra o exemplo apresentado 

na Tabela 11. 

Já o segundo objetivo intermediário era identificar e coletar, para cada 

empresa participante de cada aplicação do jogo, as suas decisões que envolviam o 

marketing mix. Tais decisões foram igualmente tabuladas conforme apresentado na 

mesma Tabela 11. 

O terceiro objetivo intermediário consistia em colher o desempenho obtido, 

para cada empresa participante de cada aplicação do jogo. Este foi plenamente 

cumprido e está demonstrado na Tabela 13. 

O quarto e último objetivo intermediário era avaliar, para empresas virtuais 

administradas durante diversas aplicações de um jogo de empresas específico, o 

alinhamento entre a estratégia genérica escolhida e o composto de marketing 

adotado. Logramos êxito na observância desta etapa valendo-nos do coeficiente de 

Spearman para correlacionar os resultados dos jogos constantes na amostra com os 

rankings atingidos na sistemática de score, conforme exemplificado na Tabela 13. 

Conforme demonstrado no capítulo dedicado à apresentação e análise dos 

resultados, as evidências estatísticas sugerem que um maior alinhamento nas 

decisões que envolvem o marketing mix com as estratégias genéricas escolhidas 

pode exercer significante influência no resultado do jogo, o que atende ao objetivo 

final que era justamente avaliar, a partir dos resultados obtidos por firmas virtuais de 

um jogo de empresas, se o alinhamento das decisões relativas ao composto de 

marketing às suas estratégias genéricas pode ter influenciado estes resultados, 

respondendo, assim, à questão de pesquisa. 

 Por conceituação de Lima et al. (2012) o posicionamento de marketing é que 

define o que será feito com o marketing mix em função da estratégia global adotada, 

ou seja, o posicionamento estratégico. Já Porter (1996), aponta que a estratégia se 

caracteriza como o ajuste ou alinhamento das atividades da empresa num mesmo 
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sentido, e que o posicionamento estratégico determina como a empresa irá 

configurar essas atividades. Desta maneira, a empresa é obrigada a fazer suas 

opções estratégicas. Alinhamento este que para Ansoff (1979), respeitando e 

estando em sintonia com as pressões ambientais, pode ser definido como o 

direcionamento das atividades, recursos e fatores que compõem uma estratégia 

empresarial para um sentido comum. 

Á luz destes princípios e citando Reis (2001), Lopes (2006) defende que o 

sucesso empresarial depende da capacidade de se harmonizar os recursos 

disponíveis, com vistas em liderar em alguns indicadores de excelência empresarial 

e em objetivos estratégicos da organização. Prossegue Lopes (2006) ensinando que 

não há uma estratégia empresarial vencedora. Tudo depende da consistência que 

se consegue estabelecer na análise do ambiente, na formulação inicial das opções 

estratégicas e na relação aos meios adotados para sua implementação.  

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) apontam que se obtenha sucesso com 

a estratégia genérica de baixo custo são necessárias medidas que explorem o 

ganho de escala, a redução de custos e despesas e o foco na engenharia de 

processos e na eficiência operacional, entre outras. 

Já Porter (1996) ensina que os que optarem pela estratégia de diferenciação, 

deverão utilizar metodologias que privilegiem o alto valor agregado do produto, por 

excelência em tecnologia, qualidade da matéria-prima e da mão de obra, entre 

outras ações. 

Dos postulados acima é possível inferir que encontramos na literatura sólidos 

indícios de que o alinhamento entre os chamados P’s de marketing e a estratégia 

global adotada, seja ela qual for, contribui fortemente para o sucesso empresarial e 

que tais princípios são replicados para os jogos empresariais. Os resultados desta 

pesquisa, obtidos por quantificação estatística, colheram inequívocas evidências que 

corroboram com as ideias defendidas na literatura a respeito. 

Outros resultados de nosso estudo foram em relação às hipóteses de que ao 

longo das sucessivas jogadas se obtém uma evolução no alinhamento avaliado para 

os participantes (hipótese 1), e de que ao longo das sucessivas jogadas se obtém 

uma evolução na correlação entre o resultado atingido no jogo e o alinhamento 

avaliado para as mesmas empresas (hipótese 2). 

Nossas verificações constataram ser a primeira hipótese rejeitada apenas 

parcialmente, uma vez que ocorre uma melhoria da primeira para a segunda rodada, 
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mas não da segunda para a terceira. Apresenta-se razoável supor que a curva de 

aprendizagem se encerra na segunda rodada; ou seja, da primeira para a segunda 

rodada os participantes parecem ainda estar conhecendo o jogo e se aperfeiçoando 

nele, melhorando, desta forma, o alinhamento de uma rodada para a outra. Mas da 

segunda para a terceira, o aperfeiçoamento não se revelou significativo, indicando 

que provavelmente já eles teriam evoluído o que tinham a evoluir. Outra 

possibilidade para explicar este fenômeno é que as deliberações tomadas na 

terceira e última jogada possam estar sendo impactadas pelo calor da competição, 

isto é, fatores emocionais estariam sobrepondo-se à lógica das decisões.  

Outra explicação possível é a de que o jogo objeto de estudo tenha um 

número excessivo de decisões a serem tomadas e uma quantidade insuficiente de 

jogadas para que os participantes possam perceber, com clareza, as diversas 

relações causais consequentes de suas opções e das opções de seus concorrentes. 

Já a segunda hipótese é rejeitada sem a necessidade de maiores estudos 

estatísticos, comprovando não haver uma evolução na correlação entre o resultado 

do jogo e o resultado obtido no sistema de score. Um dos possíveis motivos é o fato 

de que a média das correlações atingidas já na primeira jogada ser extremamente 

alta (0,87), restando pouco espaço para melhorias nas jogadas seguintes, (0,85 para 

a 2ª jogada e 0,83 para a 3ª). 

Num jogo empresarial os resultados são obtidos comparando-se as decisões 

dos diversos participantes, decisões estas que devem estar fundamentadas em suas 

escolhas estratégicas e nas diferentes opções para que estas estratégias logrem 

resultado. Tais resultados são expressos em indicadores que Sauaia (2010) e 

Bittenourt (2007) afirmam ser importante neste processo de aprendizado  

De Marion e Marion (2006) aprendemos que a metodologia de jogos 

empresariais promove o aprendizado inclusive na dimensão cognitiva e que 

mudanças no nível de conhecimento ocorrem, através de uma evolução: aquisição 

de conhecimento básico, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, num 

processo cíclico que Silvestre (2004) comparou à sistemática PDCA em busca de 

melhoria contínua. Bernard (2006) enriquece o debate acrescentando ser 

pressuposto que haja uma evolução nos resultados alcançados como decorrência 

da curva do aprendizado no jogo.  
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Marion e Marion (2006) prosseguem em defesa da curva de aprendizado 

esclarecendo que o método da simulação gerencial está baseado na experiência 

pela tentativa e erro. 

Uma vez mais, este trabalho buscou comprovar por testes estatísticos a 

pertinência de tais afirmações por meio da formulação das duas hipóteses já 

apresentadas. Os resultados apurados não corroboram totalmente com a ideia de 

que haja a mencionada evolução do aprendizado ao longo do jogo, conforme o 

sugerido pela literatura, sendo a primeira hipótese refutada parcialmente e a 

segunda refutada em sua totalidade. 

Dentre as limitações já apresentadas, cabe-nos destacar especialmente 

quatro: 

• as limitações operacionais, conceituais e metodológicas da 

pesquisa não nos permitiram elaborar conclusões generalizadas 

acerca da questão problema proposta; 

• jogos são simplificações do mundo real, desta forma, não 

reproduzem fielmente as agruras e os desafios enfrentados pelos 

empreendedores; 

• a quantidade limitada de rodadas sucessivas permitidas pelo jogo 

utilizado como laboratório, associada às excessivas opções de 

deliberações disponíveis aos participantes, podem ter influenciado 

seu aprendizado ou seu processo decisório; 

• os resultados aqui apresentados podem conter algum viés que os 

contamine, decorrente da participação direta deste pesquisador em 

sua aplicação ou de alguma conclusão viciada pela prática docente. 

Também para lidar com essas limitações, recomenda-se, como contribuição a 

novos estudos: 

• dar continuidade a esta pesquisa, abrangendo um universo maior, 

além do aprimoramento do sistema de score utilizado; 

• utilizar jogos mais complexos e realistas, que encerrem 

simplificações menos grosseiras quanto ao funcionamento do 

mundo real; 
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• aplicar a mesma metodologia aqui sugerida em jogos que possuam 

uma quantidade maior de jogadas como forma de se perceber mais 

claramente as duas hipóteses propostas para estudo; 

• realizar estudo similar, mas com resultados de jogos moderados por 

vários aplicadores diferentes, para minimizar os efeitos de um 

eventual viés individual; 

• explorar as temáticas aqui levantados à luz de novas contribuições 

científicas; ou mesmo questões que não estão no escopo dessa 

pesquisa, mas que poderão ter este trabalho como ponto de partida, 

como por exemplo: até que ponto as experiências profissionais 

anteriores à realização do curso poderiam contribuir para um maior 

alinhamento estratégico?; o quanto as decisões tomadas pelas 

demais equipes seriam capazes de interferir nas deliberações de 

um competidor; ou ainda, identificar as principais origens que 

possam ter resultado em um eventual desalinhamento; 

• estudar com uso de outro laboratório, o alinhamento entre decisões 

de marketing mix e estratégias genéricas apresentadas em outros 

contextos que não o modelo porteriano; 

• criar novos jogos empresariais, se possível com maior quantidade 

de ciclos decisórios, com o objetivo de desenvolver conhecimentos, 

habilidades e atitudes específicos para estudantes de marketing e 

correlatos. 

Por fim, há ainda importante questão que merece ser investigada mais 

profundamente. Como já abordado, o jogo é um modelo que simula 

matematicamente as condicionantes comerciais de um determinado mercado. Ao 

realizarmos nossa pesquisa, detivemo-nos em estudar os fenômenos ocorridos após 

a referida simulação, isto é, partimos do resultado das vendas já submetidas a tal 

padrão. Resta-nos, pois, considerar a possibilidade de tal modelagem conter algum 

tipo de viés que possa facilitar o desempenho de equipes que tenham optado por 

uma ou outra estratégia. Tal consideração extrapola em muito o escopo deste 

trabalho, contudo, não é menos importante. 
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