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RESUMO
Com as instituições de ensino cada vez mais incluindo Jogos de Empresas em
suas grades curriculares e em particular com a Faculdade Moraes Junior
Mackenzie Rio incluindo a disciplina Jogos e Simulações de Negócios na grade
curricular dos cursos de Administração, Contabilidade e Economia, e devido à
falta de um jogo que atendesse a todos os requisitos interdisciplinares que se
espera trabalhar, este trabalho, então, buscou responder como deve ser e
quais conceitos deve-se trabalhar em um jogo de empresa interdisciplinar que
visa dar algum tipo de experiência vivencial a estudantes no final de seus
cursos superiores, para que os mesmos não cheguem ao mercado de trabalho
apenas com a visão de sua área de formação e sem nenhuma noção de quais
resultados suas decisões podem gerar no dia-a-dia das empresas. A literatura
sobre Jogos de Empresas, aplicações de jogos, jogos x outros métodos
pedagógicos e interdisciplinaridade foi revista para fundamentar teoricamente
este trabalho. O tipo de pesquisa que foi realizada, como foi feita a construção
do jogo, os conceitos e variáveis presentes no jogo, o universo e amostra da
pesquisa, como foi a coleta e o tratamento dos dados e as limitações da
pesquisa são apresentadas na metodologia. Com os resultados obtidos, o que
se pode concluir é que o importante para o aprendizado é a participação no
jogo e não o resultado em si. Essa participação, e não o resultado, é que faz
com que o aluno tenha uma maior assimilação dos conceitos propostos.

ABSTRAC
With the educational institutions including more and more Business Games in
their curriculum and, in particular, with the University Moraes Junior Mackenzie
Rio including the discipline Business Games and Simulations in the curriculum
of courses as Administration, Accounting and Economics, and, because of the
lack of a game that fulfill all the requirements expected in an interdisciplinary
work, this paper, then, attempted to answer how it should be and what concepts
should be worked in an interdisciplinary business game that aims to give some
kind of life experience to students at the end of their superior courses, in order
to avoid their arrival at the market only with the vision of their area of training
and without any sense of what their decisions can impact in the daily business.
The literature on Business Games, gaming applications, games against other
teaching methods and interdisciplinary theory was revised to support this work.
The type of research that was used, the way the game was built, the concepts
and odds, the universe and the sample of the research, the collection and
processing of data and the research limitations are presented in the
methodology. With the results, the conclusion is that the most important for the
learning is the participation in the game and not the result itself. Such
experience, and not just the result, makes the student to have a greater
assimilation

of

concepts

proposed.
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1. INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos o processo de ensino-aprendizagem teve como
principal forma de transmissão do conhecimento a aula expositiva. Por este
método de ensino, o assunto é transmitido pela exposição contínua de um
professor e, na grande maioria das vezes, não há interação direta com os
alunos, pois muitos limitam-se a ouvir e anotar algumas questões que julgam
pertinentes. A metodologia da aula expositiva ainda é utilizada na grande
maioria das matérias lecionadas nos cursos superiores em nosso país e recebe
muitas criticas por parte de educadores por não incentivar a participação ativa
dos alunos, através de discussão.
Segundo Muritiba (2006) embora se verifique um efetivo aumento de
produtividade do sistema educacional, os dados ainda mostram que uma
parcela importante de 35% dos alunos ingressantes não conclui o curso
superior. A autora conclui que o elevado índice de evasão dos estudantes
reforça a importância de se pesquisar métodos educacionais.
Fazer com que o estudante se mantenha motivado é essencial para que
o processo educacional tenha resultado. Para tanto o professor precisa lidar
com alguns desafios como salas de aula lotadas, alunos com dificuldade de
aprendizado ou que chegam cansados para a aula após um dia de trabalho. O
objetivo do professor deveria ser promover o desenvolvimento intelectual dos
alunos o que os ajudaria a tomar melhores decisões quando forem aplicar seus
conhecimentos.
O uso de equipamentos como data-show vem aumentando entre os
professores, uma vez que facilitam a preparação das aulas, mas mesmo
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utilizando desses recursos, a metodologia utilizada continua sendo a aula
expositiva.
Existem diversos métodos de ensino que um professor pode usar em
sala de aula: aulas expositivas, exercícios, jogos, estudos de caso, discussões
em grupos, entre outros. A escolha do método deve ser adequada ao conteúdo
que será apresentado, ao tipo de matéria que será lecionada, ao estilo do
professor e ao tipo de aluno. A escolha do método mais adequado trará os
melhores resultados para o aprendizado dos alunos.
Morilha, Muritiba e Casado (2005) classificam os métodos de ensino em
Ativos e Passivos. Segundo os autores, métodos ativos seriam aqueles onde a
participação do aluno é mais incentivada. Nestes métodos, o aluno tende a se
expor mais, a falar de suas dúvidas, construindo o conteúdo em conjunto com o
professor, que só conduz e orienta o aprendizado. Nos métodos passivos, o
aluno contempla explicações e raciocina sobre elas sem, contudo, expor seus
pontos de vista ou conduzir um aprendizado. Esta tarefa é feita pelo professor.
A tabela 1 mostra a classificação de alguns métodos em Ativos e Passivos.
Tabela 1 - Classificação dos métodos de ensino em Ativos e Passivos
Métodos Ativos (MA)

Métodos Passivos (MP)

Discussão de temas em grupos maiores

Aula expositiva com transparências

Estudo de caso

Aula expositiva com uso de data-show

Discussão em pequenos grupos

Aula expositiva com uso de lousa

Apresentação de seminários pelos alunos

Pesquisa bibliográfica

Jogo de empresas

Leitura de textos
Questionários
Vídeos

Fonte: Morilha, Muritiba e Casado (2005)
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Um discurso que se torna cada vez mais presente dentro das instituições
de ensino superior, diz respeito à necessidade de se preparar os egressos para
que os mesmos se tornem gestores em condições de atuar no mercado de
trabalho atendendo às necessidades demandadas pelas empresas.
Rodrigues

e

Riscarroli

(2001)

garantem

existir

na

atualidade

instrumentos pedagógicos mais eficientes para a finalidade de preparar esses
futuros gestores. Na visão de tais autores, jogos de empresas prestam-se
especificamente para essa tarefa.
Segundo Santos (2003) jogos sempre estiveram presentes na história do
homem, mas a utilização de jogos de empresas como estratégia de ensino e
aprendizagem teve seu incremento nos Estados Unidos, a partir da década de
50, com a finalidade de treinar executivos da área financeira.
De acordo com Santos (2003),
Jogos de Empresas são abstrações matemáticas simplificadas de
uma situação relacionada com o mundo dos negócios. Um jogo de
empresas permite, em laboratório, experimentos muitas vezes não
possíveis

na

experiências,

realidade,
sendo

um

propiciando
recurso

aos

adicional

jogadores
para

novas

fixação

do

aprendizado, simulando situações reais de gestão e/ou outras.

Em um jogo de empresas, criam-se empresas fictícias, dando aos
alunos os dados necessários para que possam tomar decisões sobre o tópico
que será estudado. Esses dados podem ser a situação financeira, patrimonial,
o plano estratégico ou outra informação que tenha relação com o conteúdo que
se queira trabalhar. A partir da descrição da empresa fictícia, os alunos tomam
decisões em rodadas sucessivas e têm feedback dos resultados que suas
decisões produziram. Assim, os problemas podem mudar constantemente,
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reproduzindo um ambiente dinâmico de negócios. É importante que o aluno
tenha alguns conhecimentos e que esteja disposto a enfrentar situações não
estruturadas e probabilísticas.
Para Rosas (2009) um importante argumento no uso de jogos de
empresas é que a prática de decisões e conceitos em ambientes simulados
evita prejuízos reais que incorreriam caso o aprendizado fosse feito na gestão
de um negócio real.
As instituições de ensino vêm recorrendo ao uso de jogos de empresas
em suas grades curriculares cada vez mais, sendo utilizados na graduação e
também na pós-graduação. De acordo com Sauaia (1995), o processo de
ensino-aprendizagem através da simulação empresarial baseada em jogos de
empresas, é muito bem aceito pelos alunos, pois proporciona aprendizagem e
satisfação, e se bem explorado representa um recurso valioso que pode muito
contribuir para a educação gerencial dos egressos dos cursos de bacharelado
nas áreas de gestão.
A intenção é buscar incorporar formas melhores de preparar seus
estudantes para o mercado de trabalho. A formação de gestores com perfil
adequado ao que as empresas necessitam, faz com que as instituições de
ensino debatam formas de relacionar teoria e prática, necessitando analisar
algumas questões como a fragmentação do conhecimento, a falta de
pensamento sistêmico, a pouca integração entre as áreas do conhecimento, a
excessiva racionalidade em detrimento ao pensamento critico entre outras.
Fica clara, então, a importância do treinamento desse futuro gestor, com
o intuito de aproximar os conceitos aprendidos da realidade empresarial. A
sugestão é o uso de jogos de empresas, onde os estudantes podem testar
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seus conhecimentos em um ambiente virtual, onde as falhas são admitidas e
os jogadores podem aprender com seus erros, observando o reflexo de suas
decisões nos resultados da empresa simulada.

1.1. O PROBLEMA
Considerando o cenário apresentado, o Projeto Pedagógico dos cursos
de Administração, Contabilidade e Economia da Faculdade Moraes Junior
Mackenzie Rio decidiu incluir no oitavo e último módulo de suas grades
curriculares a disciplina Jogos e Simulações de Negócios, buscando testar em
um ambiente simulado alguns dos conhecimentos que se fazem necessários
para que seus alunos atuem de forma competente no mercado de trabalho. A
ementa desta disciplina encontra-se apresentada no Apêndice 1.
No entanto, os jogos de empresa disponíveis não parecem atender a
essa finalidade, uma vez que não possuem todas as características
interdisciplinares que se espera trabalhar, muitos deles focando apenas em
alguma área especifica, como logística, custos ou marketing.
Desta forma, apresenta-se a problemática da pesquisa, onde se
pretendeu responder como deve ser e quais conceitos deve-se trabalhar em
um jogo de empresa interdisciplinar que visa dar algum tipo de experiência
vivencial a estudantes no final de seus cursos superiores, para que os mesmos
não cheguem ao mercado de trabalho apenas com a visão de sua área de
formação e sem nenhuma noção de quais resultados suas decisões podem
gerar no dia-a-dia das empresas.
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1.2. OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO

1.2.1. OBJETIVO GERAL
O objetivo principal desta pesquisa foi desenvolver e testar um jogo de
empresas para uso na disciplina Jogos e Simulações de Negócios, que fará
parte da grade curricular dos cursos de Administração, Contabilidade e
Economia da Faculdade Moraes Junior Mackenzie Rio, definindo quais devem
ser as decisões e suas alternativas e quais devem ser as características
organizacionais que permitem moldar o contexto no qual as decisões serão
tomadas.

1.2.2. OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS
- Definir os conceitos, as decisões e suas alternativas e as
características organizacionais que serão trabalhadas no jogo;
- Desenvolver o modelo matemático do jogo, utilizando planilhas Excel e
elaborar o seu manual;
- Realizar aplicação de validação para o jogo, refinando os modelos
através dos feedbacks obtidos;
- Avaliar a assimilação dos conceitos por parte dos participantes do jogo
em comparação a um grupo de controle;
- Medir a relação entre o desempenho das equipes no jogo e a
assimilação dos conceitos por parte dos seus integrantes.
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1.3. HIPÓTESES
Através desse estudo pretendeu-se verificar se:
1. A assimilação dos conceitos por parte dos participantes do jogo foi
superior à do grupo de controle;
2. Os participantes com melhores resultados no jogo também foram os que
tiveram melhor assimilação dos conceitos.

1.4. DELIMITAÇÕES DA PESQUISA
O jogo objeto deste estudo foi base da disciplina Jogos e Simulações de
Negócios, que esteve presente no oitavo e último módulo na grade curricular
dos cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis e Economia
na Faculdade Moraes Junior Mackenzie Rio.
Como bem dizem Stahl e Lopes (2004, p. 5):
É importante ressaltar que, tanto no estudo de casos quanto nos
jogos e simulações, a realidade é apresentada de forma simplificada,
muitas vezes omitindo-se alguns aspectos a fim de colocá-la ao
alcance das capacidades dos alunos, ou então permitindo que a
atenção do aluno se volte para algum aspecto específico que esteja
sendo estudado, porém, os cenários, parâmetros e algoritmos,
sempre devem guardar uma relação consistente com o que parece
existir na realidade dos negócios.

Com isso procurou-se trabalhar as três áreas do conhecimento:
Administração, Contabilidade e Economia, utilizando conceitos de marketing,
demonstrações financeiras, custos, índices econômicos e financeiros entre
outros.
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1.5. RELEVÂNCIA
Pereira, Santos e Rech (2008) em seu estudo com egressos de cursos
de graduação em Ciências Contábeis de todo o país constataram que 69,27%
dos que responderam sua pesquisa discordaram de terem recebido uma
formação acadêmica que lhes propiciasse ser um profissional criativo e crítico.
Segundo os autores os dados permitem inferir que os egressos não se sentem
preparados para enfrentar as necessidades do mercado de trabalho, já que o
mesmo tem exigido profissionais com habilidades que permitam buscar
soluções imediatas, a partir de uma visão multidisciplinar. Em sua pesquisa os
autores ainda puderam apurar que 89,37% dos respondentes discordaram de
que sejam capazes de enfrentar problemas globais, julgando não estarem
aptos para atender ao mercado de trabalho atual. Os autores concluem que os
profissionais não estão sendo formados com uma visão global da realidade,
sendo hoje, uma necessidade do mercado globalizado.
O art. 43 da Lei n. 9.394/96 - Lei das Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) - diz que uma das finalidades da Educação superior é “[...]
formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da
sociedade brasileira”.
Nesse contexto as Instituições de Ensino Superior deveriam aumentar
sua preocupação com relação à qualidade dos profissionais que vêm
formando, sendo fundamental a integração dessas instituições com o mercado
de trabalho, uma vez que as rápidas mudanças ocorridas na sociedade estão
exigindo além das capacidades técnicas, uma visão multidisciplinar desses
egressos.
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Para tanto, é necessário que as Instituições de Ensino Superior ajustem
suas

grades

curriculares

buscando

a interdisciplinaridade, procurando

acrescentar aos alunos conhecimentos, habilidades e atitudes que os permitam
exercer suas atividades de maneira segura dentro das empresas depois de
formados.
Segundo

Pereira,

Santos

e

Rech

(2008),

a

origem

da

interdisciplinaridade reporta ao continente europeu, em meados dos anos 60,
com maiores evidências na França e Itália. Ainda segundo os autores, a
interdisciplinaridade é fruto da reivindicação de professores que se intrigavam
com a forma fragmentada de desenvolver o conhecimento, questionando as
barreiras entre as disciplinas, suas fronteiras e limitações.
A legislação educacional, mais precisamente a Resolução n. 10 de 16 de
dezembro de 2004, do CNE/CES, em seu art. 2º, Parágrafo 1º, determina que o
projeto pedagógico deva conter elementos estruturais como: “[...] formas de
realização da interdisciplinaridade e modos de integração entre teoria e prática
[...]”. Fica clara a preocupação dos legisladores com relação à adaptação dos
currículos às novas realidades.
Vasconcellos e Mattar (1998) realizaram uma pesquisa com alunos e exalunos da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo (FEA/USP) e identificaram a necessidade de
disciplinas integrativas e atividades práticas para completar os conceitos
aprendidos.
A Faculdade Moraes Junior, uma das mais tradicionais faculdades do
município do Rio de Janeiro, referência na área contábil, oferece o curso de
graduação em Ciências Contábeis desde 1964, o curso de graduação em
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Administração desde 1968 e os cursos de graduação em Direito e em Ciências
Econômicas desde 1992. Em 2005, associou-se ao Instituto Presbiteriano
Mackenzie, uma das instituições mais renomadas do país, que mantém a
Universidade Presbiteriana Mackenzie, sediada em São Paulo, respeitada pela
excelência e tradição no oferecimento de cursos superiores. Essa união, que
tem por objetivo agregar, para as duas instituições, valores educacionais e
culturais, não poderia deixar de incluir em suas grades curriculares uma
disciplina que objetivasse testar os conhecimentos interdisciplinares adquiridos
por seus alunos ao longo de seus cursos e buscasse dar alguma experiência
vivencial para que seus egressos cheguem ao mercado de trabalho em
condições de enfrentar as dificuldades demandadas.
Considerando o cenário apresentado, o Projeto Pedagógico dos cursos
de Administração, Contabilidade e Economia da Faculdade Moraes Junior
Mackenzie Rio decidiu incluir no oitavo e último módulo de suas grades
curriculares a disciplina Jogos e Simulações de Negócios buscando testar em
um ambiente simulado alguns dos conhecimentos que se fazem necessários
para que seus alunos atuem de forma competente no mercado de trabalho,
uma vez que busca ser reconhecida como uma excelente escola de negócios.
Segundo Freitas e Santos (2003), tem-se verificado grande tendência ao
uso de jogos de empresa, uma vez que essa metodologia tem sido apontada
como uma das mais adequadas para o ensino e desenvolvimento do
aprendizado gerencial nos cursos de Administração, Economia, Ciências
Contábeis e Engenharia.
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De Pretto e Almeida (2007) afirmam que vários trabalhos acadêmicos no
Brasil têm mostrado excelentes resultados no uso da metodologia dos jogos de
empresa, todos concluindo pela excelência do método no processo de ensino.
Freitas e Santos (2003), em seu estudo com alunos de graduação em
Administração e Ciências Contábeis, concluem que os resultados obtidos
evidenciam que os estudantes acreditam que a participação em um jogo de
empresas, além de motivá-los, possibilita que seja promovida a integração
entre as diversas disciplinas que compõe a sua formação, aperfeiçoando suas
habilidades através do exercício das práticas gerenciais.
Segundo Stahl e Lopes (2004, p. 7),
Para os alunos que não possuem experiência no mercado de
trabalho, principalmente nas funções gerenciais, a atividade de jogo
de empresa pode funcionar efetivamente como um agente integrador,
proporcionando uma visão sistêmica da organização ainda não
vivenciada no decorrer do curso, permitindo que este aluno verifique
no ambiente simulado como uma decisão de marketing afeta o setor
de produção e como está diretamente ligada às finanças.
É possível ainda conseguir através de cenários fictícios com alto grau
de realismo que os alunos compreendam a função dos agentes
ambientais dentro das políticas e estratégias empresarias, como por
exemplo, o cenário econômico e político.
Esse tipo de atividade pode também conduzir os alunos a uma série
de reflexões sobre o seu processo de ensino-aprendizado, verificando
como determinadas teorias são aplicadas e quais os resultados que
uma estratégia pode gerar, bem como a importância de estar sempre
monitorando o ambiente a fim de adaptar as estratégias de curto
prazo na busca dos objetivos organizacionais.
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Desta forma a importância deste trabalho está na construção de um jogo
que trabalhe conceitos interdisciplinares, uma vez que não são encontrados
muitos jogos com essas características, e que esse jogo possa servir de
experiência vivencial para seus participantes com o objetivo de que os mesmos
tenham condições de avaliar os resultados de suas ações no dia-a-dia de uma
organização em um ambiente simulado, sem prejuízos que poderiam vir a ter
se o fizessem na vida real. Com isso espera-se colocar no mercado de trabalho
egressos bem preparados que possam atender as necessidades das empresas
e da sociedade.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. JOGOS DE EMPRESA
A simulação da gestão empresarial, também chamada de Jogo de
Negócios ou Business Game, é uma simulação do ambiente e dos cenários
com os quais as empresas convivem que permite verificar, avaliar e analisar as
possíveis conseqüências de decisões tomadas sem os prejuízos reais que as
mesmas poderiam vir a causar. As decisões são tomadas pelos participantes
do jogo em sucessivos períodos de tempo, que equivalem a um determinado
período de operação da empresa hipotética. A cada rodada, os participantes
recebem informações sobre os resultados de suas decisões anteriores e
podem reorientar os destinos da empresa para os períodos subseqüentes. Em
um jogo de empresas, os participantes podem desempenhar várias funções
que estão presentes nas organizações como marketing, produção, recursos
humanos, pesquisa e desenvolvimento, logística, contabilidade, entre outras.
Eles assumem os diferentes papéis gerenciais, definindo metas e estratégias
de sua organização simulada. Eles têm o controle de suas ações e
acompanham os resultados produzidos por suas decisões. A experiência
vivencial submete os jogadores às forças competitivas, econômicas, legais e
políticas, que criam ameaças e oportunidades, orientando o comportamento
empresarial simulado, tal qual ocorre com as empresas reais. Os jogos buscam
simular o ambiente empresarial, colocando os jogadores em situações
similares às que passam os executivos em sua rotina de trabalho. Buscam
retratar de forma simplificada a realidade complexa das empresas, delimitando
algumas variáveis trabalhadas e restringindo o impacto de outras no modelo.
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(BATISTA, 2004; FERREIRA, 2000; ROCHA, 1997; KOPITTKE, 1989;
MIYASHITA, 1997; SCHAFRANSKI, 2002; ROSAS & SAUAIA, 2006)
Sauaia (1989) ressalta três objetivos gerais dos jogos de empresas,
focando nos ganhos para as pessoas que participam de sua aplicação:
- Aumento do conhecimento: pela aquisição de novos conhecimentos,
propiciada pela incorporação de novas informações trazidas ao contexto do
jogo; pela integração de conhecimentos que passam a fazer sentido; e por
meio do resgate de conhecimentos anteriormente adquiridos, cuja vivência
facilita o acesso a eles;
- Desenvolvimento de habilidades: por meio da prática gerencial
repetida;
- Fixação de atitudes: através da transposição da aprendizagem
propiciada pelos acontecimentos fictícios, inseridos em um cenário simulado,
para o ambiente real.
Vicente (2005) diz que o objetivo de um jogo de empresa é criar um
cenário predefinido, no qual os participantes serão submetidos a um ambiente
simulado, onde tomarão decisões baseadas em informações que receberem.
Tais simulações podem ser uma poderosa ferramenta de ensino, pois
estimulam os alunos a pensarem em todas as variáveis ao mesmo tempo e os
coloca em um ambiente de pressão similar ao da vida real. Curiosamente,
essas simulações também costumam divertir os alunos.
Para Tanabe (1977) apud Peixoto, Veloso e Lopes (2003), são três os
objetivos gerais de jogos de empresas: (a) de treinamento; (b) didáticos; e (c)
de pesquisa. Os objetivos de treinamento dizem respeito ao desenvolvimento
da habilidade para tomadas de decisão. Os objetivos didáticos referem-se à
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metodologia prática e experimental de transmitir conhecimentos específicos.
Finalmente, os objetivos de pesquisa visam a tornar os jogos de empresas num
laboratório para descobrir soluções, esclarecer e testar aspectos teóricos e
investigar o comportamento individual e grupal em ambientes específicos de
pressão.
Rodrigues e Riscarrolli (2001) acrescentam o objetivo pedagógico que
consideram de extrema importância para a academia. Os autores resumem
pedagogia como a ciência do ensino e atribuem aos objetivos pedagógicos dos
jogos de empresas a eficiência do ensino administrativo. Para os autores, “um
jogo de empresas visa a prover a experiência e o treinamento de pessoas nas
atividades administrativas em curto espaço de tempo, por meio de um
ambiente empresarial simulado. Como mecanismo de ensino, portanto, o jogo
de empresas deve apresentar motivação pedagógica intrínseca”.
Para Vicente (2001), os jogos de empresas não são um modismo e sim
uma tendência que vem ganhando força. Para o autor, esta categoria de jogos
associa o prazer lúdico à capacidade de raciocínio analítico e a habilidade na
tomada de decisão. Segundo o autor, pessoas que participam desse tipo de
jogo possuem menos dificuldade em fazer análises racionais e em tomar
decisões, habilidades que estão muito relacionadas no dia-a-dia das
organizações.
Pelas situações que têm que superar e pela pressão dos concorrentes
pela liderança, os participantes de um jogo de empresas costumam ter um
grande envolvimento emocional durante a aplicação do mesmo. Este estado de
tensão, que faz parte da idéia do jogo, acaba fazendo com que os conceitos
aprendidos durante o jogo sejam mais bem assimilados pelos participantes.
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Mesmo as equipes que cometem erros ganham experiência, pois esses erros
serão evitados futuramente em suas vidas profissionais. O aprendizado se
torna extremamente rico para os participantes uma vez que eles podem
verificar as conseqüências de suas decisões uma após a outra. (SAUAIA,
1995; MIYASHITA, 1997; VICENTE, 2001)
Segundo Peixoto, Veloso e Lopes (2003), durante o jogo as pessoas
revelam facetas de seu caráter que normalmente não exibem por recear
sanções. Para os autores, devido ao ambiente permissivo, as vivências são
espontâneas e surgem comportamentos assertivos

ou não-assertivos,

trabalhados por meio de análise posterior ao jogo. As conclusões servem de
base para reformulações ou reforço de atitudes e comportamentos. O objetivo
não é então identificar as falhas e os acertos pessoais como forma de se
criticar e se promover retaliações, mas sim a maneira de identificar os pontos
que devem melhor ser trabalhados tanto em habilidades técnicas quanto
comportamentais. Os autores afirmam que no decorrer do jogo é possível
avaliar o grau de percepção dos participantes, a sua multidisciplinaridade, a
sua capacidade de organização tanto técnica quanto em grupo, a habilidade de
planejamento e cumprimento do mesmo, a habilidade de tomar decisões
acertadas em pequenos espaços de tempo, muitas vezes, sem se ter as
informações necessárias disponíveis e a capacidade de priorizar as atividades
e agir proativamente.
Para

Gramigna

(1993),

o

jogo

de

empresas

possui

algumas

características que se fundamentam em sua concepção:
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- Possibilidade de modelar a realidade da empresa: de fato o jogo deve
reproduzir o ambiente de uma empresa, desde situações até as reuniões dos
participantes para execução de uma decisão;
- Papéis claros: consistem em três tipos (estruturados, semi-estruturados
e desestruturados). Nos estruturados os participantes têm a responsabilidade
de se caracterizar de acordo com o perfil recebido. No caso do papel semiestruturado, o facilitador indica de maneira genérica como cada um deve
exercer seu papel. E por fim, papéis desestruturados, em que o grupo pode
escolher a forma que preferir de acordo com o problema exposto pelo
facilitador. Este último deve ser de forma espontânea;
- Regras claras: o facilitador de alguma forma deve expor as regras do
jogo de empresas. Tais regras que são válidas para os benefícios e para as
punições. Vale lembrar que o facilitador pode utilizar recursos extras como
data-show, transparências, flip-chart, lousa, entre outros.
Sauaia (1995) e Lopes (2001) afirmam que os jogos de empresas são
oriundos dos jogos de guerra. Os primeiros usos de que se tem notícia dos
jogos para educação e desenvolvimento de habilidades teriam ocorrido com os
jogos de guerra, na China, por volta de 3.000 anos A.C. com a simulação de
guerra Wei-Hai e na Índia com o jogo Chaturanga. Martinelli (1987) argumenta
que da mesma forma como se treinava os militares, era possível treinar os
executivos através de atividades simuladas, evitando o treinamento na prática,
o que poderia trazer conseqüências negativas em termos dos resultados das
decisões tomadas.
Freitas (2002) e Lopes (2001) dizem que os jogos de empresa como
instrumento didático surgiram em 1956 nos Estados Unidos da América através
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da American Management Association. O objetivo era oferecer aos executivos
uma ferramenta de treinamento – o Top Management Decision Simulation -,
semelhante à que se utilizavam os militares. Já a utilização em Instituições de
Ensino, segundo os autores, remete a 1957, quando o jogo Top Management
Decision Simulation, foi incorporado ao método de ensino e levado para as
salas de aula da University of Washington.
Para Martinelli (1987), a utilização de jogos de empresas com fins
didáticos

expandiu-se

inicialmente

pelas

empresas

que

viram

nessa

metodologia uma forma de tornar mais rápido e eficiente o treinamento de seus
funcionários, e, em seguida, pelas IES, que começaram a incluir os jogos de
empresas em suas grades curriculares. Para o autor (p. 25), “naquela época
muitos professores sentiram a vantagem de, pelo menos, permitir aos
estudantes praticar, através dessa técnica, a simulação, num ambiente
competitivo e carregado de emoção, das atividades gerenciais de uma
empresa, com um alto nível de precisão”.
Segundo Wilhelm (1997), em meados da década de 70 os jogos de
empresas migraram dos mainframes para os microcomputadores, graças ao
progresso da microinformática. Essa migração permitiu a elaboração de
modelos mais fáceis de operar, mais dinâmicos e mais próximos da realidade
empresarial. Para o autor, o desenvolvimento de novas técnicas pedagógicas
baseadas na exploração da vivência dos participantes fizeram os jogos de
empresas terem um grande impulso como instrumento de treinamento e
desenvolvimento.
Goldschmidt (1977) apud Lacruz (2004) diz que a utilização de jogos de
empresa pelas IES no Brasil começou praticamente da mesma forma, através
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da importação de jogos norte-americanos, na década de 70. Com o passar do
tempo e com o feedback recebido tanto dos participantes como dos instrutores,
deu-se inicio à construção dos jogos de empresas nacionais.
Tanabe (1977) apud Lacruz (2004) credita à Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS) o pioneirismo no uso de jogos de empresas no
Brasil. Lacruz (2004) diz que apesar de não ter sido realizado um levantamento
preciso, pode-se afirmar que a Universidade Federal de Santa Catarina e a
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de
São Paulo (FEA/USP) possuem papel destacado na pesquisa sobre jogos de
empresas. Segundo o autor, vem dessas universidades dezenas de
dissertações e teses sobre o assunto.
Lacruz (2004) também destaca que nove das treze IES que obtiveram
conceito “A” em todos os Exames Nacionais de Cursos (ENC) de
Administração, realizados pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) entre
1996 e 2003, utilizam regularmente jogos de empresas em suas grades
curriculares.

2.2. APLICAÇÕES DE JOGOS
Nagamatsu, Fedichina, Gozzi e Boldrin (2006) fizeram uma pesquisa
com 153 alunos de cursos de graduação em administração e de pós-graduação
(nível lato-sensu). No decorrer de seu trabalho, os autores procuraram
evidenciar a importância da utilização dos jogos de empresas no processo de
ensino-aprendizagem. Em suas conclusões, eles argumentam que a aplicação
da técnica do jogo de empresas pode ser utilizada para o desenvolvimento dos
futuros profissionais que ingressarão no ambiente empresarial, auxiliando na
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formação de executivos e gerentes de empresas, contribuindo para seu
processo de aperfeiçoamento e treinamento gerencial e facilitando o processo
de inserção competitiva desses estudantes no mercado de trabalho atual.
Como resultados de sua pesquisa, demonstraram que os itens relacionados ao
desenvolvimento

de

competências,

habilidades

e

atitudes

estão

constantemente presentes durante o processo de treinamento. Um outro
aspecto destacado pelos autores refere-se à possibilidade do aprimoramento
de um pensamento estratégico por parte dos participantes em que eles
conseguem ter uma visão do todo organizacional, com a devida interpretação
de cenários e situações. Para os autores, esta constatação confirma a
importância da aplicação da ferramenta do jogo de empresas no processo de
aprendizagem gerencial. Além de servir como um importante instrumento de
desenvolvimento de competências, habilidade e atitudes, ele serve também
como um motivador e direcionador ao aprendizado sistêmico e contingencial
das organizações empresariais.
Althoff, Colzani e Seibel (2009) aplicaram um jogo de empresas em uma
turma do curso de graduação em engenharia de produção, referenciada à
disciplina de sistemas produtivos. Os autores concluíram que a utilização de
técnicas de ensino baseadas em jogos de empresas no ensino da engenharia
de produção apresenta bons resultados quanto ao desenvolvimento intelectual
dos participantes, pois proporciona um melhor entendimento da teoria
utilizando o recurso da simulação como aplicação prática do conteúdo. Para
eles as dinâmicas trazem para dentro da sala de aula a sensação de aprender
em um ambiente real, facilitando a assimilação dos conceitos a serem
aplicados na vida profissional dos acadêmicos. Para os autores, quando se faz
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o uso de técnicas de ensino baseadas em jogos e simulações, é essencial
promover uma discussão entre os participantes quanto aos resultados obtidos.
É a partir destas discussões que surge a oportunidade de agregar
conhecimento aos alunos, instigando a análise da situação real, promovendo o
crescimento do senso intuitivo que somente a experiência proporciona e
comparando a teoria acadêmica aos resultados alcançados com a prática.
Bergamaschi Filho e Albuquerque (2009) aplicaram um jogo de
empresas em uma turma de graduação em contabilidade. Segundo os autores
a utilização de jogos empresariais revela-se de grande valia na preparação dos
futuros tomadores de decisão ao permitir que situações do cotidiano
empresarial sejam experimentadas de forma simulada, possibilitando também a
aplicação e integração dos conhecimentos teóricos. Para eles da mesma
forma, a aplicação de tais jogos, permite ao professor uma forma eficiente de
demonstrar a teoria transmitida. Os autores argumentam que na verdade,
busca-se formas de se aprimorar as técnicas de ensino em função das novas
possibilidades trazidas pela evolução das ferramentas e recursos tecnológicos.
Silva e Sauaia (2008) utilizaram um Laboratório de Gestão para verificar
se a administração estratégica de marketing promove lucros contínuos e gera
valor para o acionista. Para os autores a aplicação de um jogo de empresas
revela-se útil, tendo em vista que proporciona aos gestores e pesquisadores
um laboratório para testar as diversas possibilidades de decisão, construir
cenários interdependentes, permitindo analisar e compreender as decisões
tomadas no período considerado e seus efeitos no futuro. Segundo os autores,
ainda que a simulação represente uma simplificação contendo apenas alguns
pontos fundamentais da realidade das organizações, os achados em um
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laboratório de gestão podem ser úteis para a prática de marketing, pois podem
direcionar estratégias específicas permitindo conhecer seus impactos e custos,
norteando os gestores para uma administração mais racional.
Freitas e Santos (2003) possuíam dois grandes objetivos em sua
pesquisa: conhecer a percepção dos alunos de graduação dos cursos de
administração e ciências contábeis sobre a utilização dos jogos de empresas
enquanto metodologia de ensino; e avaliar se o desempenho apresentado na
gestão das empresas simuladas por estudantes de administração era
significativamente diferente daquele alcançado por estudantes de ciências
contábeis em função da adequação entre a formação acadêmica e as práticas
inerentes ao jogo. Para tanto os autores aplicaram um jogo de empresas em
três turmas do curso de graduação em administração e em três turmas do
curso de graduação em ciências contábeis, nas quais ao final dos trabalhos
aplicou-se um questionário que visava coletar as impressões dos estudantes a
respeito desta metodologia, após terem conhecido seu funcionamento. Além
disso, os resultados alcançados pelas empresas, medidos através do cálculo
dos seus índices econômico-financeiros, serviram de parâmetro para a
avaliação e comparação do desempenho da gestão promovida pelos dois
grupos de estudantes. Os resultados obtidos pelos autores evidenciaram que
os estudantes acreditam que a participação em um jogo de empresas além de
motivá-los, possibilita que seja promovida a integração entre as diversas
disciplinas que compõem a formação de administradores e contadores,
aperfeiçoando suas habilidades através do exercício das práticas gerenciais.
Para os autores as respostas dos questionários demonstraram ainda que a
maioria dos alunos, nos dois grupos de estudantes, avaliou sua participação no
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JE como ativa; que aprenderam bastante com a experiência didática
vivenciada; elegeram a possibilidade de aprimorar suas habilidades de trabalho
em equipe como a principal vantagem do jogo de empresas; e consideraram a
técnica como uma eficiente metodologia de ensino, por facilitar o aprendizado.
Quanto a segunda hipótese de seu estudo, os autores, constataram que apesar
de se posicionarem, em suas decisões, de forma diferente frente ao jogo de
empresas, não houve diversidade nos resultados alcançados pelas empresas
geridas por estudantes de administração ou de ciências contábeis. Portanto,
segundo os autores, estatisticamente, os grupos apresentaram desempenhos
iguais.
Teixeira, Teixeira e Lima (2009) criaram um jogo de empresas que
busca abranger os conhecimentos apreendidos em módulos já cursados
anteriormente e o modulo em que o aluno esteja participando do jogo. Assim,
para os autores, o jogo tem como base conceitual os conteúdos ministrados
nas disciplinas pertinentes na matriz curricular. Desta forma os autores
observaram que o jogo apresentava uma estruturação baseada em várias
áreas do conhecimento, propiciando ao aluno jogador o aprendizado
relacionado a situações gerenciais; tomada de decisões; análise de mercado e
atitudes comportamentais. Segundo os autores o Jogo buscava ser sistêmico e
holístico, no momento que ressaltava na sua base conceitual aspectos
relacionados a diversas áreas do saber, tornando a abordagem de ensinoaprendizagem não-convencionail em sala de aula, capaz de possibilitar aos
alunos participantes da simulação empresarial, a aprendizagem a partir de um
método ativo, dinâmico e interativo. Para os autores esta abordagem ajuda os
participantes envolvidos em um ambiente virtual a formarem idéias e
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assumirem um posicionamento, uma postura, resolutivos do seu “ser e estar no
mundo”, por meio da percepção, amadurecimento e internalização de suas
capacidades; e habilidades/potencialidades de lidar com situações adversas
que ocorrem com certa freqüência durante o desempenho de suas atividades
em uma organização. Os autores apresentam como resultado positivo de seu
estudo a participação de 488 alunos do Curso de Administração da Faculdade
do Pará- FAP na aplicação do jogo desde 2008.2 e com uma interatividade
excelente.
Ornellas e Campos (2008) apresentaram um jogo que procura mostrar a
complexidade dos problemas logísticos diante da dinâmica das atividades
presentes na cadeia. Os autores pretendiam também expor como estes
problemas podem ser mitigados ou agravados de acordo com as táticas
utilizadas no planejamento logístico a ser implementado por cada participante
ou equipe na tentativa de lidar com o nível de serviço ao cliente e os custos
logísticos globais. Para os autores o jogo proposto aplica-se a três tipos de
públicos-alvo. O primeiro é o acadêmico de graduação e de pós-graduação dos
cursos de Engenharia de Produção, Administração de Empresas e afins, que
está em fase de formação e pode, através deste jogo, entender melhor as
atividades relacionadas à logística empresarial. O segundo é o profissional que
já trabalha com logística e que, participando de um evento simulado, pode
compreender melhor as decisões que estão sendo tomadas no seu dia-a-dia,
podendo, inclusive, analisar formas alternativas para executar suas funções. O
terceiro público-alvo é o profissional que não trabalha diretamente com a
gestão de operações logísticas, mas em alguma função interrelacionada
(finanças, contabilidade, marketing etc.). Segundo os autores para este
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profissional o jogo será uma oportunidade rápida e eficiente para melhor
conhecer os processos logísticos e entender como eles interagem junto ao seu
papel dentro da organização. Como parte do escopo de seu trabalho os
autores fizeram algumas aplicações do jogo para que seu desempenho fosse
avaliado. Esses testes foram realizados em um grupo de referência
previamente escolhido composto por engenheiros de produção trainees da
Petrobrás que se encontravam em curso de formação de longa duração na
universidade corporativa da empresa. Segundo os autores a excelente
estrutura disponibilizada pela empresa e a disposição do grupo em contribuir
com a pesquisa foram elementos decisivos para a sua escolha. Após os testes
todos os participantes foram solicitados a preencher um questionário fechado
com o objetivo de obter o feedback dos mesmos e avaliar o valor pedagógico
contido no jogo segundo o nível de presença de algumas características e
elementos pré-determinados. Todos os questionários foram integralmente
preenchidos e entregues, perfazendo um total de dezoito conjuntos de
respostas (seis equipes compostas por três pessoas por equipe). O total de
pontos alcançados correspondeu a 44,8 pontos, ou seja, 89,6% dos 50 pontos
possíveis. Para os autores através do jogo os participantes tiveram uma
oportunidade concreta e rápida de conhecer os principais conceitos
relacionados à logística empresarial, além de entender como seus processos e
atividades interagem dentro de uma cadeia de suprimentos. Os autores
verificaram também que, de uma forma geral, o contato com recursos
relacionados à tecnologia da informação serviu para motivar ainda mais nos
participantes o interesse pelo aprendizado da logística.
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Freitas e Lopes (2008) fizeram a proposta de um jogo de Mercado de
Capitais, que se constitui num jogo de empresas, voltado ao processo de
negociação e decisão dentro da dinâmica do mercado de capitais. Para os
autores o jogo foi criado com o propósito de fornecer ferramentas ao ensinoaprendizagem de administradores perante as noções básicas de um mercado
de capitais. Para avaliação do jogo, os autores fizeram uma aplicação do
mesmo junto a um grupo de 123 alunos do curso de graduação em
administração de empresa, divididos em 4 aplicações em períodos distintos,
sendo estes questionados em relação ao jogo de acordo com três assertivas
direcionadas a avaliar: a) qualidade técnica da ferramenta; b) integração teórica
prática do conteúdo apresentado; e c) contribuição para o ensinoaprendizagem. Segundo os autores, considerando os resultados obtidos,
constata-se uma boa aprovação do jogo junto aos entrevistados; no aspecto
qualidade técnica da ferramenta obteve-se a média de 5,2 pontos (em 7
possíveis), com a moda de 6 pontos; no aspecto integração teórica prática
obteve-se a média de 5,1 (em 7 possíveis) com a moda de 6 pontos; e no
aspecto contribuição para o ensino-aprendizagem obteve-se a maior média de
5,5 pontos (em 7 possíveis) com a moda de 7 pontos. A respeito da integração
teórica prática, os autores perceberam que houve uma concordância por parte
dos entrevistados, quanto ao meio utilizado para ligar os conhecimentos
teóricos e a prática destes, concluindo que o jogo permite integrar os
conhecimentos teóricos à aplicação prática destes, em relação ao conteúdo
mercado de capitais. Por fim, em relação a contribuição do jogo para o ensinoaprendizagem sobre o mercado de capitais, os autores constataram uma
avaliação muito positiva, por parte dos entrevistados, de que este jogo
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realmente contribui com uma ferramenta facilitadora ao processo de ensinoaprendizagem. Para os autores, em síntese verificou-se que o jogo, foi muito
bem aceito, permitiu integrar a teoria à prática e contribuiu efetivamente, na
perspectiva dos entrevistados, para o ensino-aprendizagem.
Hein e Rabenschlag (2007) apresentaram a proposta de um jogo que
busca proporcionar aos jogadores uma base teórica para diferenciar os
métodos de custeio “por absorção” do método “custeio variável”. Para os
autores esses dois conceitos levam a diferentes decisões quando se fala em
definir o mix de produtos a ser fabricado e vendido, quando há fatores de
limitação de produção. O objetivo do jogo é estudar através de um ambiente
virtual simulado, o uso da Contabilidade de Custos para fins de tomada de
decisão, abordando os métodos de custeio citados. Os autores concluíram que
utilizando modelos pequenos, ou seja, que abordem assuntos específicos e
simplifiquem algumas variáveis, pode-se otimizar o processo ensinoaprendizagem para acadêmicos, que ainda não possuem conhecimentos
suficientes para compreender uma simulação complexa. Para os autores,
através da simulação verificou-se que com o uso da metodologia proposta, o
jogador poderá compreender as diferenças entre os métodos de custeio
abordados e identificar o mix de produtos mais rentável.

2.3. JOGO X OUTROS MÉTODOS PEDAGÓGICOS
Para Miyashita (1997) os jogos de empresa constituem um instrumento
muito importante, pois completam outros métodos tradicionais de ensino, como
as aulas expositivas, as leituras e o método do caso. O autor argumenta que
se comparado ao aprendizado através de aulas/leituras os jogos de empresa,
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para o mesmo tempo de dedicação, conseguem uma abrangência de conteúdo
muito menor, porem, a fixação desse conhecimento pelo método do jogo é
muito maior devido ao envolvimento emocional do jogador gerado pelas
situações que tem que superar durante a partida. Segundo Miyashita (1997),
tanto nas leituras quanto nas aulas, o aluno obtém menor fixação do
conhecimento porque só poderá consolidar seu aprendizado no momento em
que puder verificar na prática a validade dos conceitos lidos e ouvidos, o que
só costuma acontecer posteriormente na vida profissional, quando o indivíduo
tem oportunidade de utilizar estes conceitos na solução de problemas
concretos do dia-a-dia das empresas.
Para Oliveira e Sauaia (2009) os métodos tradicionais de ensino
costumam colocar os alunos em posição passiva e tornam as aulas expositivas
pouco envolventes. Segundo os autores, o grande desafio da educação
atualmente concentra-se em propiciar um aprendizado significativo aos
educandos, mas para eles, o modelo tradicional de ensino onde a figura do
educador é o foco das ações parece não ser suficiente para permitir que exista
um aprendizado pleno. Os autores argumentam que a aprendizagem vivencial,
representada em seu estudo pelos jogos de empresas ou simulações
empresariais, representam um esforço considerável para compreender a
integração entre a teoria e a prática gerencial. Para os autores, dentre os
benefícios sugeridos aos jogos de empresa, os que mais se destacam em criar
condições para o desenvolvimento de competências gerenciais são: a
integração dos conhecimentos garantindo uma visão sistêmica da organização,
a possibilidade de reduzir a lacuna entre a teoria e prática e o desenvolvimento
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de habilidades e comportamentos em questões que requerem liderança e
trabalho em equipe.
Para Arbex, Corrêa, Melo Junior, Ribas e Lopes (2006) o formato
tradicional de ensino, no qual o professor é o agente ativo e o aluno é mero
ouvinte, há tempos, tem mostrado sinais de estagnação. Segundo os autores
formas alternativas de

transmissão do conhecimento

passam a

ser

demandadas pela sociedade, inclusive pelos próprios alunos. Nesse contexto
os autores argumentam que os jogos de empresa mostram seu valor à medida
que se encaixam na chamada aprendizagem vivencial, compreendida como um
método de aprendizagem onde o professor atua mais como um facilitador e o
aluno é o centro da ação, aprendendo com sua própria experiência. Para eles
um dos principais pontos positivos da utilização de jogos de empresas consiste
no estímulo ao raciocínio analítico e ao planejamento e elaboração de
estratégias de empresas.
Li e Baillie (1993) e Wolfe e Luethge (2003) apud Motta, Melo e Paixão
(2009) ressaltam que o forte envolvimento do aluno, permitido pelo método
experimental, é uma das vantagens da utilização dos jogos para o processo de
ensino e aprendizagem. Randel et al (1992) apud Motta, Melo e Paixão (2009)
afirmam que um elevado nível de aprendizagem correlaciona-se a um elevado
nível de participação do aprendiz no jogo.
Em comparação com leituras e aulas, que costumam ser mais
cansativas, até porque levam a um menor envolvimento do aluno, os jogos pelo
seu caráter lúdico associado à necessidade de raciocínio lógico e da habilidade
de tomada de decisão, tornam mais agradável e, assim, menos custoso o
aprendizado. (SAUAIA, 1995; MIYASHITA, 1997; VICENTE, 2001)
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Segundo Knabben (1995) apud Peixoto, Veloso e Lopes (2003), a
grande vantagem da simulação como metodologia de ensino/aprendizagem, é
o fato de conseguir proporcionar ao aluno, dentro do espaço das salas de aula,
uma aproximação muito consistente entre a teoria e a prática, simulando uma
situação empresarial, com os departamentos de uma empresa, os estudos de
mercado, a divisão de trabalho, as reuniões, decisões financeiras e outras.
Miyashita (1997) faz um paralelo entre os jogos de empresa e o método
do caso. Para o autor, assim com os jogos o método do caso força uma
participação ativa do aluno e aumenta a habilidade de diagnóstico de
problemas práticos. Segundo o autor, no entanto, existe uma grande
desvantagem do método do caso em relação aos jogos: nos casos estudados
geralmente existe um campo limitado de busca de soluções, uma vez que as
questões estão geralmente delimitadas no início da discussão. Além disso,
para Miyashita (1997), o horizonte de decisão é menor que nos jogos, onde a
dinâmica das rodadas sucessivas, faz com que as decisões tenham sempre um
caráter de novidade, pois dificilmente uma empresa se encontra no mesmo
estado em momentos distintos da partida.
Goldschmidt (1977) apud Motta, Paixão e Melo (2003, p. 2) afirma que “o
jogo de empresas se aproxima de um estudo de caso, onde adicionamos duas
variáveis: uma é o feedback – o retorno das informações; a outra é a dimensão
temporal que, geralmente, os casos não têm”. Para Motta, Paixão e Melo
(2003), essa diferença ilustra as principais vantagens de utilização dos jogos de
empresas no processo de ensino-aprendizagem em gestão: a capacidade de
observar as conseqüências de suas decisões e a possibilidade de se aprender
com os erros. Li e Baillie (1993) apud Motta, Paixão e Melo (2003) ainda
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apontam o grande estímulo à participação dos alunos como outra vantagem da
aplicação de jogos de empresas.
Segundo Motta, Melo e Paixão (2009) a escolha de se trabalhar com
jogos

de

empresas

é

baseada,

primordialmente,

em

princípios

da

aprendizagem vivencial. Para Kolb (1984) apud Motta, Melo e Paixão (2009), a
aprendizagem vivencial considera o aprendizado como um processo, no qual o
conhecimento é produzido por meio da transformação da experiência. Segundo
o autor, dessa forma, é possível extrair três aspectos fundamentais da
aprendizagem vivencial. Inicialmente, observa-se uma ênfase no processo e na
aprendizagem, em oposição à ênfase no conteúdo e no resultado,
característicos do ensino tradicional. Segundo, o conhecimento é visto como
um processo de transformação que é continuamente criado e recriado, ao invés
de um produto acabado que deve ser adquirido ou transmitido. Finalmente, a
aprendizagem vivencial reconhece que os indivíduos aprendem de diferentes
formas e respondem distintamente a um mesmo estímulo.
Para Stahl e Lopes (2004), a vantagem dessas técnicas é que
proporcionam um maior realismo e integração na medida em que cada
estudante assume papéis a serem desenvolvidos, onde deverão tomar
decisões e apresentar determinados comportamentos, habilidades e atitudes,
além de envolver uma série de sentimentos como cooperação, competição,
insegurança, etc. Para os autores, esse tipo de atividade pode também
conduzir os alunos a uma série de reflexões sobre o seu processo de ensinoaprendizado, verificando como determinadas teorias são aplicadas e quais os
resultados que uma estratégia pode gerar, bem como a importância de estar
sempre monitorando o ambiente a fim de adaptar as estratégias de curto prazo
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na busca dos objetivos organizacionais. Os autores afirmam ainda que a
vantagem da utilização de jogos interativos no processo de ensino-aprendizado
se deve justamente à flexibilidade, uma vez que o feedback de informações é
aleatório e imprevisível para os participantes, exigindo uma constante
reavaliação das estratégias, o que proporciona um grau ainda maior de
motivação e aprendizado, principalmente porque esta atividade proporciona o
processo contínuo de administração (planejamento, avaliação e controle).
Para Rodrigues e Riscarrolli (2001), um dos grandes problemas dos
jogos de empresas com relação a seu valor pedagógico é a explicitação de
tudo que o jogo pretende desenvolver com o exercício. Segundo os autores, a
explicitação das aptidões administrativas a serem desenvolvidas nos jogos dá
maior objetividade às avaliações dos instrutores e maior consciência aos
jogadores (alunos), relativamente aos seus desempenhos. Para os autores,
não importa apenas que eles vençam, ou cheguem a determinado cenário com
as empresas. É necessário também que os jogadores entendam o que está
sendo desenvolvido neles como administradores ou tomadores de decisões.
Para Miyashita (1997), uma clara limitação nos jogos de empresas é a
quantidade de conceitos que podem ser explorados em uma partida que são
bem mais limitados do que os que podem ser adquiridos em um bom texto
cientifico. Porem, para o autor, uma deficiência dos livros é que neles se pede
uma solução de uma determinada situação de decisão, sem preocupação com
o que ocorreria no futuro, tanto a médio quanto a longo prazo, diferente do que
ocorre no jogo de empresa onde existe uma seqüência de decisões, onde os
resultados de uma rodada influenciam na tomada de decisão da rodada
seguinte, procurando simular o que realmente ocorre na vida real. Outra
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questão levantada pelo autor é que os professores, expositores e autores de
textos de leitura expõem somente relatos de experiências de terceiros que são
muito menos marcantes do que a experiência pessoal, que é encontrado nos
métodos vivencias como o jogo de empresas. Resumindo seu pensamento,
Miyashita (1997) diz que o aprendizado via leitura ganha em amplitude de
conhecimento enquanto que os jogos de empresa ganham em profundidade.
Para Motta, Melo e Paixão (2009), há uma fragilidade em estudos que
tentam comprovar a validade dos jogos enquanto prática educacional capaz de
contribuir para a formação de estudantes. Os autores observam que há um
pressuposto de que todos os participantes em jogos de empresas têm o
mesmo nível de envolvimento nas atividades do jogo. Para os autores, ao se
assumir tal posição, nega-se a variedade de habilidades e interesses entre os
diversos aprendizes, o que implica diretamente no desempenho, tanto
individual quanto grupal. Desta forma, os autores afirmam que não se deve
igualar aprendizagem ao desempenho no jogo. Para eles o papel do
envolvimento dos alunos para a efetividade da aprendizagem com jogos de
empresas é de elevada importância e destaca os princípios construtivistas do
jogo e sua adequação enquanto técnica de aprendizagem vivencial. Segundo
os mesmos, os muitos anos de ênfase no tradicionalismo das aulas expositivas
como forma exclusiva de desenvolvimento do ensino retirou do aprendiz a
responsabilidade pelo seu aprendizado. Para os autores, muitos são os
métodos e técnicas (método do caso, aprendizagem baseada em problemas,
portfólio, estágio supervisionado, pesquisa de campo, visita técnica, jogos de
empresas, dentre outros) utilizados em sala de aula ou fora dela para devolver
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esta responsabilidade ao aprendiz, entretanto nem todas são capazes de
efetivar tal pretensão.
Peixoto, Veloso e Lopes (2003) indicam como fatores limitantes do
método dos jogos de empresas que os trabalhos envolvendo essa ferramenta
devem ter um tempo adequado para sua realização; há necessidade por parte
dos docentes, de um profundo conhecimento do jogo, e de suas etapas; por se
tratar de um método construtivista do conhecimento, tem-se a necessidade dos
alunos estarem altamente motivados e interessados, uma vez que o trabalho
deve ser inteiramente realizado por eles.

2.4. INTERDISCIPLINARIDADE
Peleias, Mendonça, Fazenda e Pontes (2008) argumentam que a cultura
contemporânea baseia-se na compartimentalização do saber. Para os autores,
a educação acompanha tal fato, tendo em vista que a organização curricular
isola as disciplinas como realidades estanques, sem conexão, o que impede a
compreensão do conhecimento de forma integrada e, por conseqüência, uma
percepção totalizante da realidade.
Para Melo, Oliveira e Corgosinho (2007), o termo disciplina pode ser
utilizado

para

indicar

dois

enfoques

relativos

ao

conhecimento:

o

epistemológico e o pedagógico. Do ponto de vista epistemológico, uma
disciplina pode ser entendida como uma ciência – no sentido de uma atividade
de investigação – e como cada um dos ramos do conhecimento. Como ciência,
corresponde a um saber especializado, ordenado, sistematizado e profundo,
recortando a realidade em suas supostas partes constituintes, produzindo,
portanto, o conhecimento parcelar aprofundado: as especializações. Do ponto
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de vista pedagógico, disciplina diz respeito à atividade de ensino ou ao ensino
de uma determinada área da ciência, colocando ordem e organização ao
conhecimento. Refere-se à maneira como o conhecimento é organizado no
ensino para promover o aprendizado dos alunos.
Para Santomé (1988) apud Araújo e Farias (2007, p. 3), “em um modelo
disciplinar,

cada

professor

preocupa-se

apenas

com

sua

matéria,

considerando-a sempre a mais importante e forçando o conjunto de estudantes
a interessar-se só por ela, podendo recorrer [...] à desvalorização de outras que
considerar rivais”. Segundo Nicolini (2001) apud Araújo e Farias (2007, p. 3), “o
estudante acaba prejudicado, porque o isolamento torna o aprendizado
penoso, confuso e pouco profícuo, e também os professores, que não se
beneficiam do contato com outros professores e pesquisadores”
Segundo Bellinaso (1998) apud Araújo e Farias (2007, p. 3), “o aluno de
ensino superior tem se formado com base em conhecimentos que são, na
verdade, uma colcha de retalhos, uma justaposição de informações, de
especializações”. Nogueira e Geraldi (1994) apud Miranda, Souza e Barboza
Junior (2002) destacam que a realidade é interdisciplinar e, se por conta de
facilidade didática, o homem a desmembra em partes, é necessário que, após
as análises, não se anule a necessidade de se realizar a junção das
informações, a fim de se recuperar a visão de conjunto, de um todo.
Para Amboni, Andrade, Lima e Muller (2010), a interdisciplinaridade
surge da idéia de que para compreender a complexa realidade é necessário
relacionar os diferentes conteúdos das disciplinas, ou seja, interagir diferentes
áreas do conhecimento á procura de um entendimento mais global e não
parcelado.
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Para Fazenda (2002) apud Peleias, Mendonça, Fazenda e Pontes
(2008, p. 2), “a interdisciplinaridade jamais se define e jamais se dá a definir.
[...] Interdisciplinaridade não se ensina, nem se aprende: vive-se, exerce-se”.
Para Mann (2002) apud Peleias, Mendonça, Fazenda e Pontes (2008), a
definição de Interdisciplinaridade é múltipla e complexa, pois nenhuma prática
é

perfeita,

nenhuma

interdisciplinaridade

forma

causa

abrange
vertigem:

tudo.

Mesmo

aponta

a

promessa

horizontes

da

selvagens,

desconhecidos, desafia as disciplinas, unifica o conhecimento, resolve
problemas, muda o mundo. Para o autor, os entusiastas vêem a
interdisciplinaridade como a onda do futuro; os céticos a consideram um
modismo.
Segundo Santos, Rech e Vieira (2007), de acordo com o Simpósio
Internacional de Interdisciplinaridade em Educação, realizado em Paris no ano
de 1985, a interdisciplinaridade pode ser entendida como uma forma de relação
entre várias disciplinas, contribuindo para o enriquecimento do conhecimento
entre diversas áreas do conhecimento.
De acordo com Bianchi (1999) apud Hoff, Binotto e Siqueira (2007),
trata-se de abrir as disciplinas umas às outras para enriquecê-las com os
pontos de vista provenientes de outros horizontes. Este processo gera a
possibilidade de associar conhecimentos como alternativa para a superação
dos limites que a própria ciência criou no entendimento especializado de seus
objetos. Busca-se, então, a interdisciplinaridade.
Andrade (1998) apud Santos, Rech e Vieira (2007, p. 4) define
interdisciplinaridade como “uma nova concepção de ensino e currículo,
baseada na interdependência entre os diversos ramos do conhecimento”. A
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palavra deriva da primitiva disciplinar (que diz respeito à disciplina), por
prefixação (interação: recíproca comum) e sufixação (dade: qualidade, estado
ou resultado da ação).
Para Fazenda (2003) apud Melo, Oliveira e Corgosinho (2007), a
interdisciplinaridade pode ser compreendida como um ato de troca intensa
entre as disciplinas numa ação de convergência e compartilhamento de idéias,
construindo uma visão integral do mundo e do homem, transformando-se numa
atitude interdisciplinar.
Para Luck (1995) apud Amboni, Andrade, Lima e Muller (2010, p. 6):
a interdisciplinaridade é o processo que envolve a integração e
engajamento de educadores, num trabalho conjunto, de interação de
disciplinas do currículo escolar entre si e com a realidade, de modo a
superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação integral
dos alunos, a fim de que possam exercer criticamente a cidadania,
mediante uma visão global de mundo e serem capazes de enfrentar
os problemas complexos, amplos e globais da realidade atual.

Para Furtado (2007) e Santomé (1998) apud Amboni, Andrade, Lima e
Muller (2010), das classificações sobre possíveis níveis de interdisciplinaridade,
talvez a mais conhecida e divulgada seja a distinção formulada por Erich
Jantsch, no Seminário da OCDE de 1979. A classificação é a seguinte:
a) multidisciplinaridade: é caracterizada pela justaposição de várias
disciplinas em torno de um mesmo tema ou problema, sem o
estabelecimento de relações entre os professores de cada
disciplina. As várias disciplinas são colocadas lado a lado,
carecendo de iniciativas entre si e de organização institucional
que estimule e garanta o trânsito entre elas.
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b) pluridisciplinaridade: é caracterizada pelo efetivo relacionamento
de disciplinas entre si, havendo coordenação por parte de uma
dentre as disciplinas ou pela organização. Neste caso, são
estabelecidos objetivos comuns entre as disciplinas de um
mesmo nível hierárquico, que deverão estabelecer estratégias de
cooperação

para

atingi-lo.

Aqui

prevalece

a

idéia

de

complementaridade sobre a noção de integração de teorias e
métodos, ou seja, opera-se muito mais com a concepção de que
uma área do saber deve preencher eventuais lacunas da outra.
Não há nenhum tipo de coordenação proveniente de um nível
superior.
c) interdisciplinaridade: representa o grau mais avançado de relação
entre disciplinas se considerarmos o critério de real entrosamento
entre elas. Neste caso, não ocorre a simples justaposição ou a
complementaridade entre os elementos disciplinares, mas uma
nova combinação de elementos internos e o estabelecimento de
canais de trocas entre os campos em torno de uma tarefa a ser
desempenhada conjuntamente. Espera-se que daí surja novos
conhecimentos e posturas dos envolvidos no processo.
d) transdisciplinaridade:

trata-se

de

um

nível

superior

de

interdisciplinaridade e de coordenação, em que os limites entre as
diversas disciplinas desaparecem e se constitui um sistema total
que ultrapassa o plano das relações e interações entre essas
disciplinas, gerando uma interpretação mais holística dos fatos e
fenômenos.
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Para Fazenda (1996) apud Araújo e Farias (2007, p. 4), o que se
pretende com a interdisciplinaridade não é a eliminação da contribuição de
cada disciplina, “mas, apenas, uma atitude que venha a impedir que se
estabeleça a supremacia de uma determinada ciência, em detrimento de outros
aportes igualmente importantes”, portanto, não é a extinção de um ensino
baseado em disciplinas, mas, “a criação de condições de ensinar-se em função
das relações dinâmicas entre as diferentes disciplinas, aliando-se aos
problemas da sociedade”
Vaideanu (1987) apud Pereira, Santos e Rech (2008) afirma que a
interdisciplinaridade, obviamente sozinha, não é a solução para complexos
problemas educacionais, mas, a partir de uma mudança de postura pedagógica
pode contribuir para a solução de tais problemas.
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3. METODOLOGIA
Na primeira parte do trabalho foi construído um jogo de empresa com
característica multidisciplinar que tem como objetivo testar alguns dos
conhecimentos adquiridos pelos estudantes durante seu curso superior,
conforme será detalhado na seção 3.2.
Na segunda parte, uma turma do ultimo período do curso de
Administração da Faculdade Moraes Junior – Mackenzie Rio foi dividida em
dois grupos, onde um participou do jogo e o outro não. Depois de encerrada a
aplicação do jogo, todos os alunos fizeram uma prova. Com os resultados,
espera-se mostrar a correlação entre a assimilação de conhecimentos dos que
participaram do jogo e os que fizeram parte do grupo de controle, conforme
será detalhado nas seções 3.4, 3.5 e 3.6.

3.1. TIPO DE PESQUISA
Vergara

(1997) sugere

a divisão

das pesquisas na área

de

administração em dois critérios que podem ser classificados: quanto aos fins e
quanto aos meios.
Segundo a autora, de uma forma geral, uma pesquisa pode ter sua
finalidade definida como: exploratória, descritiva, explicativa, metodológica,
aplicada e/ou intervencionista.
De acordo com a mesma, uma pesquisa será descritiva quando expõe
características de determinada população ou fenômeno, podendo estabelecer
correlações entre variáveis e será metodológica quando se referir a
instrumentos de captação ou manipulação da realidade.
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Desta forma, o presente estudo caracteriza-se, do ponto de vista de sua
finalidade, como metodológico, já que cria um jogo que tenta simular a
realidade; e descritivo, uma vez que busca mostrar a correlação entre a
assimilação de conhecimentos e a participação em um jogo de empresas.
De acordo com Vergara (1997), quanto aos meios de investigação, uma
pesquisa pode ser classificada como sendo: pesquisa de campo, pesquisa de
laboratório,

pesquisa

telematizada,

investigação

documental,

pesquisa

bibliográfica, pesquisa experimental, investigação ex post facto, pesquisa
participante, pesquisa-ação e/ou estudo de caso.
Ainda segundo a autora, uma pesquisa será de laboratório quando for
uma experiência realizada em local circunscrito, devido à inviabilidade de
realização no campo, envolvendo, por exemplo, simulações em computador; e
será experimental quando for uma investigação empírica realizada de forma
controlada, onde o pesquisador isola as variáveis independentes para entender
sua influência nas variáveis dependentes, permitindo a observação e análise
de um fenômeno, sob condições determinadas.
A presente pesquisa, no que diz respeito aos meios, pode ser entendida
como sendo de laboratório, pois está baseada em um jogo que busca simular
em computador o dia-a-dia de uma empresa; e também como experimental
uma vez que o grupo pesquisado foi dividido em dois para testar a influência da
participação no jogo em relação à assimilação dos conceitos estudados.

3.2. A CONSTRUÇÃO DO JOGO
As idéias utilizadas na construção do aplicativo surgiram da necessidade
de se criar um jogo de empresa interdisciplinar que visa dar algum tipo de
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experiência vivencial a estudantes no final de seus cursos superiores, para que
os mesmos não cheguem ao mercado de trabalho apenas com a visão de sua
área de formação e sem nenhuma noção de quais resultados suas decisões
podem gerar no dia-a-dia das empresas.
Na busca da resposta de como deve ser e quais conceitos deve
trabalhar um jogo com essas características, foram pesquisados alguns
trabalhos acadêmicos onde se pode perceber que, na grande maioria das
vezes, o jogo criado tem uma finalidade específica.
Bouzada (2001) e Miyashita (1997), por exemplo, criaram jogos cujo
foco era Logística. Fernandes (2002) se ateve à parte orçamentária e Hein e
Rabenschlag (2007) à parte de custos. Já Freitas e Lopes (2008) criaram um
jogo com temática no mercado de capitais.
Algumas idéias e conceitos foram retirados desses trabalhos e outros
foram concebidos pelo próprio autor.

3.3. CONCEITOS E VARIÁVEIS DO JOGO
O jogo foi criado para funcionar com um mínimo de duas empresas e um
máximo de dez. Estas empresas disputam o mercado brasileiro vendendo
polpa de frutas congelada. O mercado de polpa de fruta congelada é bastante
diversificado, compreendendo bares, restaurantes, lanchonetes, indústrias de
laticínio, indústrias de sucos, indústrias de doces, indústrias de sorvetes e
supermercados. Cada empresa é administrada por uma equipe que, exercendo
o papel da diretoria, tomará decisões nas mais diversas áreas como, por
exemplo, produção, marketing, custos e logística.
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Uma aplicação do jogo é composta de 5 rodadas, onde a primeira
corresponde às decisões pré-operacionais e as outras correspondem aos
quatro trimestres de um ano.
O objetivo de cada equipe é administrar da melhor maneira a sua
empresa, de modo a conseguir o maior lucro possível. A equipe vencedora
será aquela que, ao final do jogo, tiver acumulado o resultado financeiro mais
positivo.
Em um primeiro momento, as equipes decidem sobre a macro-estrutura
da empresa, isto é, localização da fábrica, tamanho do armazém (quando
houver), tipo e quantidade de maquinário para o processo produtivo e o tipo de
mão-de-obra que será utilizada. Esta etapa é muito importante, porque
nenhuma fábrica ou armazém poderá ser aberto ou ter sua localização alterada
após as decisões iniciais. O tipo de máquina e a qualificação da mão-de-obra
também não podem ser alterados. Por isso, as equipes devem dedicar atenção
especial a este momento, pois ele poderá influenciar fortemente o desempenho
das empresas. Após o set-up inicial e no decorrer do jogo, cada equipe deverá
tomar decisões trimestrais (do ponto de vista da cronologia da empresa)
operacionais

(determinação

dos

preços,

aquisição

de

matéria-prima,

programação da produção e transportes), após receber o resultado da
interação das suas decisões com as das outras equipes no trimestre anterior.
Na fase de set-up inicial, cada equipe, com um capital inicial de R$
7.000.000,00 (sete milhões de reais), deve decidir:
•

Localização da fábrica

•

Tipo de máquina

•

Quantidade de máquinas
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•

Qualificação dos operários

•

Armazéns

Depois de todas as decisões tomadas, a equipe saberá o custo total de
implantação, que é composto do custo da fábrica mais o custo das máquinas
mais o custo do armazém.
A equipe também saberá o valor do saldo financeiro, que é o resultado
da diminuição do custo total de implantação do capital inicial. Caso o custo total
de

implantação

supere

o

valor

do

capital

inicial,

será

diminuída

proporcionalmente a quantidade de máquinas e a capacidade do armazém
para que o valor se encaixe dentro do limite do capital inicial.
Outra informação na planilha decisão inicial é o valor do custo fixo
trimestral, que guarda relação com o tamanho da fábrica e do armazém. Além
desse valor, será somado o valor da depreciação das máquinas, que é de 10%
ao ano, e da depreciação da fábrica e do armazém, que é de 5% ao ano.
Após as decisões iniciais serem tomadas, os terrenos são adquiridos, as
fábricas e armazéns construídos e as máquinas instaladas. A partir deste
momento, o jogo entra em um regime mais dinâmico.
O início da planilha “Decisões Trimestrais - Tn” (onde n é o número do
trimestre) traz informações sobre o desempenho no trimestre anterior:
•

Estoque Final

•

Devoluções

•

Estoque inicial

•

Saldo em Caixa Trimestre Anterior

•

Receitas por região

•

Custos Extras
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•

Despesas Financeiras

•

Saldo em Caixa Atual

•

Custo Fixo Trimestral

Na segunda parte da planilha começam os inputs:
•

Quantidade de funcionários

•

Produção

•

Quantidade de MP por quilo de produto

•

Fornecedor

•

Investimento em Qualidade

•

Investimento em Propaganda

•

Prioridades

As equipes também devem registrar suas decisões para cada região do
país:
•

Preço de Venda

•

Investimento em Vendas

•

Transportador

As rodadas seguintes continuam com decisões operacionais, onde as
equipes basicamente definem sua produção, preço de venda e investimentos
em qualidade e propaganda. A definição de quanto de produto é demandado
em cada região para cada equipe se dá em função do preço definido, da
qualidade do produto, do investimento em propaganda e em vendas e do
histórico das entregas anteriores. A quantidade efetivamente vendida em cada
região depende da demanda e do montante oferecido para cada região,
definido em função das prioridades. Após cada rodada, as equipes recebem o
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arquivo com as informações do que efetivamente aconteceu com as vendas de
seus produtos em cada um das regiões.
Após processada a quinta rodada, é definida a equipe vencedora.
As equipes receberão a planilha “Resultados”, onde poderão encontrar
todas as informações necessárias para uma análise de seu desempenho no
jogo. Algumas informações que estarão contidas na planilha:
•

Capacidade de produção

•

% de ociosidade

•

Demanda

•

% de atendimento da demanda

•

Custos

•

Saldo final de caixa

A descrição mais detalhada do funcionamento do jogo pode ser
encontrada no Manual do Jogador, que constitui o Apêndice 2.

3.4. UNIVERSO E AMOSTRA
Para participar da aplicação-teste do jogo, foram escolhidos os alunos
da turma do oitavo período (2010.2) do curso de Administração da Faculdade
Moraes Junior Mackenzie Rio, por ser a instituição onde o pesquisador
trabalha.

3.5. COLETA DE DADOS
Foi solicitado aos alunos da turma escolhida que se dividissem em dois
grupos, onde um grupo participaria do jogo e o outro seria o grupo de controle.
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Para o grupo que participaria do jogo, foi apresentado o manual do
mesmo e solicitado que se dividissem em 4 equipes.
As equipes participaram do jogo e ao final da quinta rodada fizeram uma
apresentação sobre seu desempenho.
Após as apresentações das equipes, foi aplicada uma prova (que
constitui o Apêndice 3) para todos os alunos (grupo que participou do jogo e
grupo de controle).
A prova foi construída baseada em questões do ENADE (2009) que
tiveram algum tipo de interdisciplinaridade.
Foram atribuídas notas às equipes de acordo com o seu desempenho
no jogo e aos alunos de acordo com o seu desempenho na apresentação. A
nota individual de cada aluno no jogo foi composta pelo desempenho da sua
equipe no jogo e pelo seu desempenho individual na apresentação. A
apresentação representa 70% da nota, enquanto que o desempenho da equipe
no jogo, 30%.

3.6. TRATAMENTO DE DADOS
Depois da aplicação-teste do jogo e da apresentação final das equipes,
houve condições de contrapor a problemática da pesquisa, respondendo como
deve ser e quais conceitos deve-se trabalhar em um jogo de empresa
interdisciplinar que visa dar algum tipo de experiência vivencial a estudantes no
final de seus cursos superiores, para que os mesmos não cheguem ao
mercado de trabalho apenas com a visão de sua área de formação e sem
nenhuma noção de quais resultados suas decisões podem gerar no dia-a-dia
das empresas.
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Quanto às hipóteses levantadas e apresentadas na Introdução (H1 e
H2), de posse das notas, foi feito um teste t de Student de duas amostras
(grupo do jogo e grupo de controle) em relação à nota da prova para medir se a
assimilação dos conceitos por parte dos participantes do jogo foi superior à do
grupo de controle (H1).
Para analisar se os participantes com melhores resultados no jogo
também foram os que tiveram melhor assimilação dos conceitos (H2), foram
feitas duas análises de correlação (apenas para o grupo do jogo) para testar (i)
a relação entre o desempenho financeiro da equipe de cada aluno e a sua nota
na prova; e (ii) a relação entre a nota individual de cada aluno no jogo
(composta do desempenho da sua equipe no jogo e do seu desempenho
individual na apresentação) e a sua nota na prova.

3.7. LIMITAÇÕES
Essa pesquisa fica limitada por algumas razões:
•

Generalização – Por ter sido feita com uma pequena amostra, não
podemos afirmar que os resultados serão os mesmos em outros
grupos;

•

Viés de não-resposta – Como os próprios alunos optaram em
participar do jogo ou fazer parte do grupo de controle, pode ter
ocorrido a situação onde os melhores alunos decidiram jogar e os
piores escolheram o grupo de controle, enviesando os resultados;

•

Desempenho coletivo – Por também ser avaliado pela participação
de sua equipe no jogo, algum aluno pode se beneficiar do
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desempenho de sua equipe, sem ter tido um bom desempenho
individual;
•

Subjetividade na avaliação individual – Como será atribuída uma
nota pela apresentação final dos grupos, fica claro que o
pesquisador pode se influenciar por algum aspecto no momento de
fazer essa avaliação;

•

Qualidade

da

prova

enquanto

instrumento

mensurador

da

capacidade do aluno – As questões escolhidas podem não estar à
altura de avaliar a capacidade dos alunos.
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1. RESULTADOS DO JOGO
Participaram do jogo dezesseis alunos do ultimo período do curso de
administração da Faculdade Moraes Junior Mackenzie Rio. Esses alunos se
dividiram em quatro equipes, chamadas de Equipe 1 (Alunos 1, 2, 3 e 4),
Equipe 2 (Alunos 5, 6, 7 e 8), Equipe 3 (Alunos 9, 10, 11 e 12) e Equipe 4
(Alunos 13, 14, 15 e 16).
Após a divisão dos grupos, cada equipe recebeu o manual do jogo e o
arquivo “EquipeX.xls” (onde X é o número da equipe), o qual deveriam
preencher com suas decisões pré-operacionais.
O manual foi lido junto com a turma e todas as dúvidas para o
preenchimento das planilhas foram esclarecidas.
As equipes tiveram três encontros de uma hora e meia para tomarem
suas decisões pré-operacionais, que representam a primeira rodada do jogo.
Ao final do terceiro encontro, as equipes entregaram as planilhas
preenchidas (nas células com fundo branco) com as seguintes decisões
tomadas:
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Tabela 2 - Decisões Iniciais - Equipe 1
DECISÕES INICIAIS
Capital Inicial

R$

Região

7.000.000,00
Nordeste

Tipo de Máquina

Intermediária

Número de máquinas

20

Área da fábrica

1.800 M2

Custo construção fábrica

R$

1.254.186,00

Custo Máquinas

R$

1.080.000,00

Tipo de Mão-de-Obra

Especializada

Capacidade do Armazém

16.400

Área do Armazém
Custo do Armazém

quilos de produtos

328 M2
R$

228.540,56

Custo Total de Implantação R$

2.562.726,56

Saldo Financeiro

R$

4.437.273,44

Custo Fixo Trimestral

R$

619.363,99

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 3 - Decisões Iniciais - Equipe 2
DECISÕES INICIAIS
Capital Inicial

R$

Região

7.000.000,00
Nordeste

Tipo de Máquina

Tradicional

Número de máquinas
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Área da fábrica

3.225 M2

Custo construção fábrica

R$

2.247.083,25

Custo Máquinas

R$

1.720.000,00

Tipo de Mão-de-Obra

Especializada

Capacidade do Armazém

-

Área do Armazém
Custo do Armazém

quilos de produtos

0 M2
R$

-

Custo Total de Implantação R$

3.967.083,25

Saldo Financeiro

R$

3.032.916,75

Custo Fixo Trimestral

R$

1.034.124,22

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 4 - Decisões Iniciais - Equipe 3
DECISÕES INICIAIS
Capital Inicial

R$

Região

7.000.000,00
Sul

Tipo de Máquina

Intermediária

Número de máquinas

50

Área da fábrica

4.500 M2

Custo construção fábrica

R$

3.229.155,00

Custo Máquinas

R$

2.700.000,00

Tipo de Mão-de-Obra

Especializada

Capacidade do Armazém

500

Área do Armazém
Custo do Armazém

quilos de produtos

10 M2
R$

7.175,90

Custo Total de Implantação R$

5.936.330,90

Saldo Financeiro

R$

1.063.669,10

Custo Fixo Trimestral

R$

1.493.018,16

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 5 - Decisões Iniciais - Equipe 4
DECISÕES INICIAIS
Capital Inicial

R$

Região

7.000.000,00
Sul

Tipo de Máquina

Intermediária

Número de máquinas

35

Área da fábrica

3.150 M2

Custo construção fábrica

R$

2.260.408,50

Custo Máquinas

R$

1.890.000,00

Tipo de Mão-de-Obra

Especializada

Capacidade do Armazém

1.700

Área do Armazém
Custo do Armazém

quilos de produtos

34 M2
R$

24.398,06

Custo Total de Implantação R$

4.174.806,56

Saldo Financeiro

R$

2.825.193,44

Custo Fixo Trimestral

R$

1.048.434,13

Fonte: Planilha do Jogo
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Depois de processadas as planilhas com as decisões pré-operacionais,
as equipes receberam o arquivo “Jornal.xls” que continha informações da
região onde cada equipe instalou sua fábrica e o total de área construída. As
equipes receberam também, o arquivo “EquipeX.xls” (onde X é o número da
equipe) onde deveriam preencher as planilhas “Decisões Trimestrais – T1”,
“Centro-Oeste – T1”, “Nordeste – T1”, “Norte – T1”, “Sul – T1” e “Sudeste – T1”
com suas decisões operacionais para o primeiro trimestre.
As equipes tiveram dois encontros de uma hora e meia para tomarem
suas decisões operacionais para o primeiro trimestre, que representam a
segunda rodada do jogo.
Ao final do quinto encontro, as equipes entregaram as planilhas
preenchidas (nas células com fundo branco) com as seguintes decisões
tomadas:
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Tabela 6 - Decisões Trimestrais - T1 - Equipe 1
Quant. Funcionários

20

Custo Salário

R$
37.300,00

Custo Demissão

R$
-

60

Capacidade Produtiva

328.320

quilos de
produtos

Capacidade com Hora Extra

410.400

quilos de
produtos

Produção

328.320

quilos de
produtos

Outros Custos Variáveis

R$
344.736,00

Custo de Hora Extra

R$
-

Mínimo
Quantidade MP por quilo de
produto

100%

Fornecedor

50%

Nível de
Qualidad
e Final
Máxim
do
o
Produto
100%

100%

2

Custo aquisição MP

R$
1.172.544,80

Custo Transporte MP

R$
328.320,00

Investimento em qualidade

R$
60.000,00

Investimento em propaganda

R$
50.000,00

Investimento em vendas
(Regional)

R$
100.000,00
56

R$
2.712.264,79

Custo Total
Prioridades
Primeira Região a ser atendida

Sudeste

Segunda Região a ser atendida

Nordeste

Terceira Região a ser atendida

Sul

Quarta Região a ser atendida

Centro-Oeste

Quinta Região a ser atendida

Norte

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 7 - Decisões Trimestrais - T1 - Centro-Oeste - Equipe 1
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

12,00 por quilo
7.500,00
2

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 8 - Decisões Trimestrais - T1 - Nordeste - Equipe 1
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

10,00 por quilo
20.000,00
2

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 9 - Decisões Trimestrais - T1 - Norte - Equipe 1
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

13,00 por quilo
7.500,00
2

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 10 - Decisões Trimestrais - T1 - Sul - Equipe 1
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

11,00 por quilo
15.000,00
2

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 11 - Decisões Trimestrais - T1 - Sudeste - Equipe 1
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

10,00 por quilo
50.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 12 - Decisões Trimestrais - T1 - Equipe 2
Quant. Funcionários

30

Custo Salário

R$
55.950,00

Custo Demissão

R$
-

129

Capacidade Produtiva

432.000

quilos de
produtos

Capacidade com Hora Extra

540.000

quilos de
produtos

Produção

426.000

quilos de
produtos

Outros Custos Variáveis

R$
426.000,00

Custo de Hora Extra

R$
-

Mínimo
Quantidade MP por quilo de
produto

70%

Fornecedor

50%

Nível de
Qualidad
e Final
Máxim
do
o
Produto
100%

70%

2

Custo aquisição MP

R$
1.066.673,00

Custo Transporte MP

R$
298.200,00

Investimento em qualidade

R$
44.500,00

Investimento em propaganda

R$
67.000,00

Investimento em vendas
(Regional)

R$
40.000,00
59

R$
3.032.447,22

Custo Total
Prioridades
Primeira Região a ser atendida

Nordeste

Segunda Região a ser atendida

Sudeste

Terceira Região a ser atendida

Centro-Oeste

Quarta Região a ser atendida

Norte

Quinta Região a ser atendida

Sul

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 13 - Decisões Trimestrais - T1 - Centro-Oeste - Equipe 2
Preço de Venda

R$

17,00 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 14 - Decisões Trimestrais - T1 - Nordeste - Equipe 2
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

15,50 por quilo
40.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 15 - Decisões Trimestrais - T1 - Norte - Equipe 2
Preço de Venda

R$

17,00 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 16 - Decisões Trimestrais - T1 - Sul - Equipe 2
Preço de Venda

R$

18,00 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 17 - Decisões Trimestrais - T1 - Sudeste - Equipe 2
Preço de Venda

R$

17,00 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 18 - Decisões Trimestrais - T1 - Equipe 3
Quant. Funcionários

150

Custo Salário

R$
330.240,00

Custo Demissão

R$
-

150

Capacidade Produtiva

2.462.400

quilos de
produtos

Capacidade com Hora Extra

2.462.400

quilos de
produtos

Produção

2.462.400

quilos de
produtos

Outros Custos Variáveis

R$
2.585.520,00

Custo de Hora Extra

R$
-

Mínimo
Quantidade MP por quilo de
produto

100%

Fornecedor

50%

Nível de
Qualidad
e Final
Máxim
do
o
Produto
100%

100%

5

Custo aquisição MP

R$
8.908.264,00

Custo Transporte MP

R$
2.462.400,00

Investimento em qualidade

R$
100.000,00

Investimento em propaganda

R$
100.000,00

Investimento em vendas
(Regional)

R$
300.000,00
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R$
16.279.442,16

Custo Total
Prioridades
Primeira Região a ser atendida

Sudeste

Segunda Região a ser atendida

Sul

Terceira Região a ser atendida

Centro-Oeste

Quarta Região a ser atendida
Quinta Região a ser atendida
Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 19 - Decisões Trimestrais - T1 - Centro-Oeste - Equipe 3
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

7,50 por quilo
50.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 20 - Decisões Trimestrais - T1 - Nordeste - Equipe 3
Preço de Venda

por quilo

Investimento em Vendas
Transportador
Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 21 - Decisões Trimestrais - T1 - Norte - Equipe 3
Preço de Venda

por quilo

Investimento em Vendas
Transportador
Fonte: Planilha do Jogo

63

Tabela 22 - Decisões Trimestrais - T1 - Sul - Equipe 3
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

7,50 por quilo
100.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 23 - Decisões Trimestrais - T1 - Sudeste - Equipe 3
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

7,50 por quilo
150.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 24 - Decisões Trimestrais - T1 - Equipe 4
Quant. Funcionários

105

Custo Salário

R$
231.168,00

Custo Demissão

R$
-

105

Capacidade Produtiva

1.723.680

quilos de
produtos

Capacidade com Hora Extra

1.723.680

quilos de
produtos

Produção

82.000

quilos de
produtos

Outros Custos Variáveis

R$
86.100,00

Custo de Hora Extra

R$
-

Mínimo
Quantidade MP por quilo de
produto

80%

Fornecedor

50%

Nível de
Qualidad
e Final
Máxim
do
o
Produto
100%

80%

2

Custo aquisição MP

R$
242.720,00

Custo Transporte MP

R$
98.400,00

Investimento em qualidade

R$
20.000,00

Investimento em propaganda

R$
30.000,00

Investimento em vendas
(Regional)

R$
30.000,00
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R$
1.786.822,13

Custo Total
Prioridades
Primeira Região a ser atendida

Sul

Segunda Região a ser atendida
Terceira Região a ser atendida
Quarta Região a ser atendida
Quinta Região a ser atendida
Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 25 - Decisões Trimestrais - T1 - Centro-Oeste - Equipe 4
Preço de Venda

por quilo

Investimento em Vendas
Transportador
Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 26 - Decisões Trimestrais - T1 - Nordeste - Equipe 4
Preço de Venda

por quilo

Investimento em Vendas
Transportador
Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 27 - Decisões Trimestrais - T1 - Norte - Equipe 4
Preço de Venda

por quilo

Investimento em Vendas
Transportador
Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 28 - Decisões Trimestrais - T1 - Sul - Equipe 4
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

15,00 por quilo
30.000,00
2

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 29 - Decisões Trimestrais - T1 - Sudeste - Equipe 4
Preço de Venda

por quilo

Investimento em Vendas
Transportador
Fonte: Planilha do Jogo
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Depois de processadas as planilhas com as decisões do primeiro
trimestre, as equipes receberam o arquivo “Jornal.xls” que continha
informações dos preços de venda praticados por cada equipe em cada região.
As equipes receberam também o arquivo “EquipeX.xls” (onde X é o
número da equipe), onde no início da planilha “Decisões Trimestrais – T2”
poderiam ver os resultados de suas decisões para o trimestre anterior, como
segue:
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Tabela 30 - Resultados Decisões T1 - Equipe 1
Estoque Final

-

quilos de produtos

Devoluções

-

quilos de produtos

Estoque Inicial

-

Saldo em Caixa Trimestre Anterior

R$

Receitas por Região
Centro-Oeste

R$

-

Nordeste

R$

-

Norte

R$

-

Sudeste

R$

Sul

R$

Receitas de Vendas

R$

3.283.200,00

Custos Extras (Armazem e
transporte Produto Acabado)

R$

472.780,80

Despesas Financeiras

R$

-

Saldo em Caixa atual

R$

Nível de
Qualidade
do
Produto
em
Estoque
quilos de produtos
100%

1.725.008,65

3.283.200,00
-

0,025854892

4.535.427,85

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 31 - Resultados Decisões T1 - Equipe 2
Estoque Final

-

quilos de produtos

Devoluções

-

quilos de produtos

Estoque Inicial

-

Saldo em Caixa Trimestre Anterior

R$

Receitas por Região
Centro-Oeste

R$

Nordeste

R$

Norte

R$

Sudeste

R$

Sul

R$

Receitas de Vendas

R$

6.996.315,82

Custos Extras (Armazem e
transporte Produto Acabado)

R$

574.130,53

Despesas Financeiras

R$

-

Saldo em Caixa atual

R$

Nível de
Qualidade
do
Produto
em
Estoque
quilos de produtos
70%

469,53

2.538.736,49
4.457.579,33
-

0,025854892

6.422.654,82

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 32 - Resultados Decisões T1 - Equipe 3
Estoque Final

1.391.116

Devoluções

-

Estoque Inicial

1.391.116

Saldo em Caixa Trimestre Anterior R$

quilos de produtos
Nível de
Qualidade
do
Produto
em
Estoque
quilos de produtos
100%
quilos de produtos

(15.215.773,06)

Receitas por Região
Centro-Oeste

R$

817.130,24

Nordeste

R$

-

Norte

R$

-

Sudeste

R$

5.617.000,38

Sul

R$

1.600.502,92

Receitas de Vendas

R$

8.034.633,54

Custos Extras (Armazem e
transporte Produto Acabado)

R$

10.044.791,81

Despesas Financeiras

R$

393.402,17

Saldo em Caixa atual

R$

(17.619.333,50)

0,025854892

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 33 - Resultados Decisões T1 - Equipe 4
Estoque Final

-

quilos de produtos

Devoluções

-

quilos de produtos

Estoque Inicial

-

Saldo em Caixa Trimestre Anterior

R$

Receitas por Região
Centro-Oeste

R$

-

Nordeste

R$

-

Norte

R$

-

Sudeste

R$

-

Sul

R$

1.230.000,00

Receitas de Vendas

R$

1.230.000,00

Custos Extras (Armazem e
transporte Produto Acabado)

R$

82.000,00

Despesas Financeiras

R$

Saldo em Caixa atual

R$

Nível de
Qualidade
do
Produto
em
Estoque
quilos de produtos
80%

1.038.371,31

-

0,025854892

2.186.371,31

Fonte: Planilha do Jogo
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No arquivo “EquipeX.xls” (onde X é o número da equipe) as equipes
também deveriam preencher as planilhas “Decisões Trimestrais – T2”, “CentroOeste – T2”, “Nordeste – T2”, “Norte – T2”, “Sul – T2” e “Sudeste – T2” com
suas decisões operacionais para o segundo trimestre.
As equipes tiveram dois encontros de uma hora e meia para tomarem
suas decisões operacionais para o segundo trimestre, que representam a
terceira rodada do jogo.
Ao final do sétimo encontro, as equipes entregaram as planilhas
preenchidas (nas células com fundo branco) com as seguintes decisões
tomadas:
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Tabela 34 - Decisões Trimestrais - T2 - Equipe 1
Quant. Funcionários

30

Custo Salário

R$
55.950,00

Custo Demissão

R$
-

60

Capacidade Produtiva

492.480

quilos de
produtos

Capacidade com Hora Extra

615.600

quilos de
produtos

Produção

492.480

quilos de
produtos

Outros Custos Variáveis

R$
517.104,00

Custo de Hora Extra

R$
-

Mínimo
Quantidade MP por quilo de
produto

100%

Fornecedor

50%

Nível de
Qualidad
e Final
Máxim
do
o
Produto
100%

100%

2

Custo aquisição MP

R$
1.749.567,20

Custo Transporte MP

R$
492.480,00

Investimento em qualidade

R$
60.000,00

Investimento em propaganda

R$
50.000,00

Investimento em vendas
(Regional)

R$
80.000,00
74

R$
3.624.465,19

Custo Total
Prioridades
Primeira Região a ser atendida

Sudeste

Segunda Região a ser atendida

Nordeste

Terceira Região a ser atendida

Sul

Quarta Região a ser atendida

Centro-Oeste

Quinta Região a ser atendida

Norte

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 35 - Decisões Trimestrais - T2 - Centro-Oeste - Equipe 1
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

11,00 por quilo
6.000,00
2

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 36 - Decisões Trimestrais - T2 - Nordeste - Equipe 1
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

9,57 por quilo
16.000,00
2

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 37 - Decisões Trimestrais - T2 - Norte - Equipe 1
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

12,00 por quilo
6.000,00
2

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 38 - Decisões Trimestrais - T2 - Sul - Equipe 1
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

10,00 por quilo
12.000,00
2

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 39 - Decisões Trimestrais - T2 - Sudeste - Equipe 1
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

9,57 por quilo
40.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 40 - Decisões Trimestrais - T2 - Equipe 2
Quant. Funcionários

70

Custo Salário

R$
130.550,00

Custo Demissão

R$
-

129

Capacidade Produtiva

1.008.000

quilos de
produtos

Capacidade com Hora Extra

1.260.000

quilos de
produtos

Produção

1.008.000

quilos de
produtos

Outros Custos Variáveis

R$
426.000,00

Custo de Hora Extra

R$
-

Mínimo
Quantidade MP por quilo de
produto

90%

Fornecedor

50%

Nível de
Qualidad
e Final
Máxim
do
o
Produto
100%

90%

2

Custo aquisição MP

R$
3.207.308,00

Custo Transporte MP

R$
907.200,00

Investimento em qualidade

R$
90.000,00

Investimento em propaganda

R$
300.000,00

Investimento em vendas
(Regional)

R$
400.000,00
77

R$
6.495.182,22

Custo Total
Prioridades
Primeira Região a ser atendida

Nordeste

Segunda Região a ser atendida

Sudeste

Terceira Região a ser atendida

Centro-Oeste

Quarta Região a ser atendida

Norte

Quinta Região a ser atendida

Sul

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 41 - Decisões Trimestrais - T2 - Centro-Oeste - Equipe 2
Preço de Venda

R$

16,90 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 42 - Decisões Trimestrais - T2 - Nordeste - Equipe 2
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

15,50 por quilo
200.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 43 - Decisões Trimestrais - T2 - Norte - Equipe 2
Preço de Venda

R$

16,90 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 44 - Decisões Trimestrais - T2 - Sul - Equipe 2
Preço de Venda

R$

18,50 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 45 - Decisões Trimestrais - T2 - Sudeste - Equipe 2
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

16,90 por quilo
200.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 46 - Decisões Trimestrais - T2 - Equipe 3
Quant. Funcionários

0

Custo Salário

R$
-

Custo Demissão

R$
165.120,00

150

Capacidade Produtiva

-

quilos de
produtos

Capacidade com Hora Extra

-

quilos de
produtos

Produção

-

quilos de
produtos

Outros Custos Variáveis

R$
-

Custo de Hora Extra

Mínimo
Quantidade MP por quilo de
produto

100%

Fornecedor

50%

Nível de
Qualidad
e Final
Máxim
do
o
Produto
100%

100%

5

Custo aquisição MP

R$
-

Custo Transporte MP

R$
-

Investimento em qualidade
Investimento em propaganda
Investimento em vendas
(Regional)

R$
20.000,00

Custo Total

R$
80

Prioridades
Primeira Região a ser atendida

Sudeste

Segunda Região a ser atendida

Sul

Terceira Região a ser atendida

Centro-Oeste

Quarta Região a ser atendida

Nordeste

Quinta Região a ser atendida

Norte

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 47 - Decisões Trimestrais - T2 - Centro-Oeste - Equipe 3
Preço de Venda

R$

7,50 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 48 - Decisões Trimestrais - T2 - Nordeste - Equipe 3
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

8,00 por quilo
10.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 49 - Decisões Trimestrais - T2 - Norte - Equipe 3
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

10,00 por quilo
10.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 50 - Decisões Trimestrais - T2 - Sul - Equipe 3
Preço de Venda

R$

7,50 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 51 - Decisões Trimestrais - T2 - Sudeste - Equipe 3
Preço de Venda

R$

7,50 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 52 - Decisões Trimestrais - T2 - Equipe 4
Quant. Funcionários

105

Custo Salário

R$
231.168,00

Custo Demissão

R$
-

105

Capacidade Produtiva

1.723.680

quilos de
produtos

Capacidade com Hora Extra

1.723.680

quilos de
produtos

Produção

82.000

quilos de
produtos

Outros Custos Variáveis

R$
86.100,00

Custo de Hora Extra

R$
-

Mínimo
Quantidade MP por quilo de
produto

80%

Fornecedor

50%

Nível de
Qualidad
e Final
Máxim
do
o
Produto
100%

80%

2

Custo aquisição MP

R$
242.720,00

Custo Transporte MP

R$
98.400,00

Investimento em qualidade

R$
20.000,00

Investimento em propaganda

R$
30.000,00

Investimento em vendas
(Regional)

R$
30.000,00
83

R$
1.786.822,13

Custo Total
Prioridades
Primeira Região a ser atendida

Sul

Segunda Região a ser atendida

Centro-Oeste

Terceira Região a ser atendida
Quarta Região a ser atendida
Quinta Região a ser atendida
Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 53 - Decisões Trimestrais - T2 - Centro-Oeste - Equipe 4
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

15,00 por quilo
10.000,00
2

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 54 - Decisões Trimestrais - T2 - Nordeste - Equipe 4
Preço de Venda

por quilo

Investimento em Vendas
Transportador
Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 55 - Decisões Trimestrais - T2 - Norte - Equipe 4
Preço de Venda

por quilo

Investimento em Vendas
Transportador
Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 56 - Decisões Trimestrais - T2 - Sul - Equipe 4
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

15,00 por quilo
20.000,00
2

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 57 - Decisões Trimestrais - T2 - Sudeste - Equipe 4
Preço de Venda

por quilo

Investimento em Vendas
Transportador
Fonte: Planilha do Jogo
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Depois de processadas as planilhas com as decisões do segundo
trimestre, as equipes receberam o arquivo “Jornal.xls” que continha
informações dos preços de venda praticados por cada equipe em cada região.
As equipes receberam também o arquivo “EquipeX.xls” (onde X é o
número da equipe), onde no início da planilha “Decisões Trimestrais – T3”
poderiam ver os resultados de suas decisões para o trimestre anterior, como
segue:
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Tabela 58 - Resultados Decisões T2 - Equipe 1
Estoque Final

quilos de
- produtos

Devoluções

quilos de
- produtos

Estoque Inicial

quilos de
- produtos

Saldo em Caixa Trimestre
Anterior

R$

910.962,66

Receitas por Região
Centro-Oeste

R$

-

Nordeste

R$

-

Norte

R$
R$
4.713.033,60

-

-

Receitas de Vendas

R$
R$
4.713.033,60

Custos Extras (Armazem e
transporte Produto Acabado)

R$

472.780,80

Despesas Financeiras

R$

-

Saldo em Caixa atual

R$
5.151.215,46

Sudeste
Sul

Nível de
Qualidad
e do
Produto
em
Estoque
1

0,025854892

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 59 - Resultados Decisões T2 - Equipe 2
Estoque Final

quilos de
- produtos

Devoluções

quilos de
- produtos

Estoque Inicial

quilos de
- produtos

Saldo em Caixa Trimestre
Anterior

Nível de
Qualidad
e do
Produto
em
Estoque
90%

R$
(72.527,40)

Receitas por Região

Nordeste

R$
1.635.976,07
R$
3.137.217,05

Norte

R$

Sudeste

11.337.269,12

Sul

R$
R$
0,00

Receitas de Vendas

R$

16.751.838,46

Custos Extras (Armazem e
transporte Produto Acabado)

R$

574.130,53

Despesas Financeiras

R$
1.875,19

Saldo em Caixa atual

R$

Centro-Oeste

641.376,22

0,025854892
16.103.305,34

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 60 - Resultados Decisões T2 - Equipe 3
Estoque Final

quilos de
produtos

117.334

quilos de
- produtos

Devoluções

quilos de
produtos

Estoque Inicial

117.334

Saldo em Caixa Trimestre
Anterior

R$
(17.619.333,50)

Receitas por Região
Centro-Oeste
Nordeste
Norte

Receitas de Vendas
Custos Extras (Armazem e
transporte Produto Acabado)

R$
2.210.049,83

Despesas Financeiras

R$

Saldo em Caixa atual

R$
(10.465.964,74)

Sul

100%

R$
852.463,78
R$
1.436.387,57
R$
703.301,12
R$
5.265.867,51
R$
1.560.944,58
R$
9.818.964,55

Sudeste

Nível de
Qualidad
e do
Produto
em
Estoque

455.545,96

0,025854892

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 61 - Resultados Decisões T2 - Equipe 4
Estoque Final

quilos de
- produtos

Devoluções

quilos de
- produtos

Estoque Inicial

quilos de
- produtos

Saldo em Caixa Trimestre
Anterior

R$

399.549,18

Receitas por Região
Centro-Oeste

R$

-

Nordeste

R$

-

Norte

R$

-

Sudeste

-

Receitas de Vendas

R$
R$
1.230.000,00
R$
1.230.000,00

Custos Extras (Armazem e
transporte Produto Acabado)

R$
82.000,00

Despesas Financeiras

R$

Saldo em Caixa atual

R$
1.547.549,18

Sul

-

Nível de
Qualidad
e do
Produto
em
Estoque
0,8

0,025854892

Fonte: Planilha do Jogo
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No arquivo “EquipeX.xls” (onde X é o número da equipe) as equipes
também deveriam preencher as planilhas “Decisões Trimestrais – T3”, “CentroOeste – T3”, “Nordeste – T3”, “Norte – T3”, “Sul – T3” e “Sudeste – T3” com
suas decisões operacionais para o terceiro trimestre.
As equipes tiveram dois encontros de uma hora e meia para tomarem
suas decisões operacionais para o terceiro trimestre, que representam a quarta
rodada do jogo.
Ao final do nono encontro, as equipes entregaram as planilhas
preenchidas (nas células com fundo branco) com as seguintes decisões
tomadas:
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Tabela 62 - Decisões Trimestrais - T3 - Equipe 1
Quant. Funcionários

50

Custo Salário

R$
93.250,00

Custo Demissão

R$
-

60

Capacidade Produtiva

820.800

quilos de
produtos

Capacidade com Hora Extra

984.960

quilos de
produtos

Produção

820.800

quilos de
produtos

Outros Custos Variáveis

R$
861.840,00

Custo de Hora Extra

R$
-

Mínimo
Quantidade MP por quilo de
produto

100%

Fornecedor

50%

Nível de
Qualidad
e Final
Máxim
do
o
Produto
100%

1

2

Custo aquisição MP

R$
2.903.612,00

Custo Transporte MP

R$
820.800,00

Investimento em qualidade

R$
50.000,00

Investimento em propaganda

R$
50.000,00

Investimento em vendas
(Regional)

R$
34.000,00
92

R$
5.432.865,99

Custo Total
Prioridades
Primeira Região a ser atendida

Sudeste

Segunda Região a ser atendida

Nordeste

Terceira Região a ser atendida

Sul

Quarta Região a ser atendida

Centro-Oeste

Quinta Região a ser atendida

Norte

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 63 - Decisões Trimestrais - T3 - Centro-Oeste - Equipe 1
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

11,00 por quilo
1.000,00
2

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 64 - Decisões Trimestrais - T3 - Nordeste - Equipe 1
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

10,00 por quilo
1.000,00
2

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 65 - Decisões Trimestrais - T3 - Norte - Equipe 1
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

12,00 por quilo
1.000,00
2

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 66 - Decisões Trimestrais - T3 - Sul - Equipe 1
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

10,00 por quilo
1.000,00
2

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 67 - Decisões Trimestrais - T3 - Sudeste - Equipe 1
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

15,00 por quilo
30.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 68 - Decisões Trimestrais - T3 - Equipe 2
Quant. Funcionários

129

Custo Salário

R$
240.585,00

Custo Demissão

R$
-

129

Capacidade Produtiva

1.857.600

quilos de
produtos

Capacidade com Hora Extra

1.857.600

quilos de
produtos

Produção

1.857.600

quilos de
produtos

Outros Custos Variáveis

R$
426.000,00

Custo de Hora Extra

R$
-

Mínimo
Quantidade MP por quilo de
produto

100%

Fornecedor

50%

Nível de
Qualidad
e Final
Máxim
do
o
Produto
100%

100%

2

Custo aquisição MP

R$
6.547.964,00

Custo Transporte MP

R$
1.857.600,00

Investimento em qualidade

R$
300.000,00

Investimento em propaganda

R$
600.000,00

Investimento em vendas
(Regional)

R$
1.150.000,00
95

R$
12.156.273,22

Custo Total
Prioridades
Primeira Região a ser atendida

Nordeste

Segunda Região a ser atendida

Sudeste

Terceira Região a ser atendida

Centro-Oeste

Quarta Região a ser atendida

Norte

Quinta Região a ser atendida

Sul

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 69 - Decisões Trimestrais - T3 - Centro-Oeste - Equipe 2
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

16,90 por quilo
250.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 70 - Decisões Trimestrais - T3 - Nordeste - Equipe 2
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

15,50 por quilo
250.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 71 - Decisões Trimestrais - T3 - Norte - Equipe 2
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

16,90 por quilo
250.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 72 - Decisões Trimestrais - T3 - Sul - Equipe 2
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

18,50 por quilo
150.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 73 - Decisões Trimestrais - T3 - Sudeste - Equipe 2
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

16,90 por quilo
250.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 74 - Decisões Trimestrais - T3 - Equipe 3
Quant. Funcionários

72

Custo Salário

R$
158.515,20

Custo Demissão

R$
-

150

Capacidade Produtiva

1.181.952

quilos de
produtos

Capacidade com Hora Extra

1.477.440

quilos de
produtos

Produção

1.174.031

quilos de
produtos

Outros Custos Variáveis

R$
1.232.732,07

Custo de Hora Extra

R$
-

Mínimo
Quantidade MP por quilo de
produto

100%

Fornecedor

50%

Nível de
Qualidad
e Final
Máxim
do
o
Produto
100%

100%

5

Custo aquisição MP

R$
4.257.250,25

Custo Transporte MP

R$
1.174.030,54

Investimento em qualidade
Investimento em propaganda
Investimento em vendas
(Regional)

R$
-
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R$
8.315.546,22

Custo Total
Prioridades
Primeira Região a ser atendida

Sudeste

Segunda Região a ser atendida

Sul

Terceira Região a ser atendida

Centro-Oeste

Quarta Região a ser atendida

Nordeste

Quinta Região a ser atendida

Norte

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 75 - Decisões Trimestrais - T3 - Centro-Oeste - Equipe 3
Preço de Venda

R$

8,00 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 76 - Decisões Trimestrais - T3 - Nordeste - Equipe 3
Preço de Venda

R$

8,00 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 77 - Decisões Trimestrais - T3 - Norte - Equipe 3
Preço de Venda

R$

10,00 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 78 - Decisões Trimestrais - T3 - Sul - Equipe 3
Preço de Venda

R$

7,50 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 79 - Decisões Trimestrais - T3 - Sudeste - Equipe 3
Preço de Venda

R$

7,50 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 80 - Decisões Trimestrais - T3 - Equipe 4
Quant. Funcionários

105

Custo Salário

R$
231.168,00

Custo Demissão

R$
-

105

Capacidade Produtiva

1.723.680

quilos de
produtos

Capacidade com Hora Extra

1.723.680

quilos de
produtos

Produção

130.000

quilos de
produtos

Outros Custos Variáveis

R$
136.500,00

Custo de Hora Extra

R$
-

Mínimo
Quantidade MP por quilo de
produto

100%

Fornecedor

50%

Nível de
Qualida
de Final
Máxim
do
o
Produto
100%

1

5

Custo aquisição MP

R$
475.450,00

Custo Transporte MP

R$
130.000,00

Investimento em qualidade

R$
30.000,00

Investimento em propaganda

R$
40.000,00

Investimento em vendas
(Regional)

R$
130.000,00
101

R$
2.221.552,13

Custo Total
Prioridades
Primeira Região a ser atendida

Sul

Segunda Região a ser atendida

Centro-Oeste

Terceira Região a ser atendida

Sudeste

Quarta Região a ser atendida

Nordeste

Quinta Região a ser atendida

Norte

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 81 - Decisões Trimestrais - T3 - Centro-Oeste - Equipe 4
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

16,50 por quilo
30.000,00
2

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 82 - Decisões Trimestrais - T3 - Nordeste - Equipe 4
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

15,00 por quilo
20.000,00
3

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 83 - Decisões Trimestrais - T3 - Norte - Equipe 4
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

17,00 por quilo
20.000,00
3

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 84 - Decisões Trimestrais - T3 - Sul - Equipe 4
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

16,00 por quilo
30.000,00
2

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 85 - Decisões Trimestrais - T3 - Sudeste - Equipe 4
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

16,00 por quilo
30.000,00
2

Fonte: Planilha do Jogo
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Depois de processadas as planilhas com as decisões do terceiro
trimestre, as equipes receberam o arquivo “Jornal.xls” que continha
informações dos preços de venda praticados por cada equipe em cada região.
As equipes receberam também o arquivo “EquipeX.xls” (onde X é o
número da equipe), onde no início da planilha “Decisões Trimestrais – T4”
poderiam ver os resultados de suas decisões para o trimestre anterior, como
segue:
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Tabela 86 - Resultados Decisões T3 - Equipe 1
quilos de
- produtos

Estoque Final

Devoluções

658.552

quilos de
produtos

Estoque Inicial

658.552

quilos de
produtos

Saldo em Caixa Trimestre
Anterior

R$
(281.650,54)

Receitas por Região
Centro-Oeste

-

Nordeste

R$
R$
1.622.484,19

Norte

R$

-

Sudeste

R$

-

Sul

-

Receitas de Vendas

R$
R$
1.622.484,19

Custos Extras (Armazem e
transporte Produto Acabado)

R$

Despesas Financeiras

R$
7.282,04

Saldo em Caixa atual

R$
1.171.303,19

Nível de
Qualidad
e do
Produto
em
Estoque
1

162.248,42

0,025854892

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 87 - Resultados Decisões T3 - Equipe 2
Estoque Final

quilos de
493.958 produtos

Devoluções

quilos de
762.837 produtos

quilos de
produtos

Estoque Inicial

1.256.795

Saldo em Caixa Trimestre
Anterior

R$

3.947.032,12

Receitas por Região
Centro-Oeste

R$

1.879.188,95

Nordeste

R$

3.401.817,12

Norte

R$

1.354.345,15

Sudeste

R$

Sul

R$

3.514.999,35

Receitas de Vendas

R$

10.150.350,58

Custos Extras (Armazem e
transporte Produto Acabado)

R$

3.830.958,29

Despesas Financeiras

R$

-

Saldo em Caixa atual

R$

10.266.424,42

Nível de
Qualidad
e do
Produto
em
Estoque
100%

-

0,025854892

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 88 - Resultados Decisões T3 - Equipe 3

1.670

quilos de
produtos

Devoluções

721.530

quilos de
produtos

Estoque Inicial

723.200

quilos de
produtos

Saldo em Caixa Trimestre
Anterior

R$

(18.781.510,96)

Receitas por Região
Centro-Oeste

R$

852.732,67

Nordeste

R$

1.512.967,24

Norte

R$

727.271,43

Sudeste

R$

-

Sul

R$

1.497.933,25

Receitas de Vendas

R$

4.590.904,59

Custos Extras (Armazem e
transporte Produto Acabado)

R$

897.863,49

Despesas Financeiras

R$

485.593,93

Saldo em Caixa atual

R$

(15.574.063,79)

Estoque Final

Nível de
Qualidad
e do
Produto
em
Estoque
100%

0,025854892

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 89 - Resultados Decisões T3 - Equipe 4
Estoque Final

quilos de
- produtos

Devoluções

quilos de
- produtos

Estoque Inicial

quilos de
- produtos

Saldo em Caixa Trimestre
Anterior

R$
(674.002,95)

Receitas por Região
Centro-Oeste

R$

-

Nordeste

R$

-

Norte

R$

-

Sudeste

-

Receitas de Vendas

R$
R$
2.080.000,00
R$
2.080.000,00

Custos Extras (Armazem e
transporte Produto Acabado)

R$

Despesas Financeiras

R$
17.426,27

Saldo em Caixa atual

R$
1.258.570,77

Sul

Nível de
Qualidad
e do
Produto
em
Estoque
1

130.000,00

0,025854892

Fonte: Planilha do Jogo
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No arquivo “EquipeX.xls” (onde X é o número da equipe) as equipes
também deveriam preencher as planilhas “Decisões Trimestrais – T4”, “CentroOeste – T4”, “Nordeste – T4”, “Norte – T4”, “Sul – T4” e “Sudeste – T4” com
suas decisões operacionais para o terceiro trimestre.
As equipes tiveram dois encontros de uma hora e meia para tomarem
suas decisões operacionais para o quarto trimestre, que representam a quinta
rodada do jogo.
Ao final do décimo primeiro encontro, as equipes entregaram as
planilhas preenchidas (nas células com fundo branco) com as seguintes
decisões tomadas:
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Tabela 90 - Decisões Trimestrais - T4 - Equipe 1
Quant. Funcionários

30

Custo Salário

R$
55.950,00

Custo Demissão

R$
18.650,00

60

Capacidade Produtiva

492.480

quilos de
produtos

Capacidade com Hora Extra

615.600

quilos de
produtos

Produção

492.480

quilos de
produtos

Outros Custos Variáveis

R$
517.104,00

Custo de Hora Extra

R$
-

Mínimo
Quantidade MP por quilo de
produto

100%

Fornecedor

50%

Nível de
Qualidad
e Final
Máxim
do
o
Produto
100%

1

2

Custo aquisição MP

R$
1.749.567,20

Custo Transporte MP

R$
492.480,00

Investimento em qualidade

R$
30.000,00

Investimento em propaganda

R$
30.000,00

Investimento em vendas
(Regional)

R$
43.000,00
110

R$
3.556.115,19

Custo Total
Prioridades
Primeira Região a ser atendida

Sudeste

Segunda Região a ser atendida

Sul

Terceira Região a ser atendida

Nordeste

Quarta Região a ser atendida

Centro-Oeste

Quinta Região a ser atendida
Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 91 - Decisões Trimestrais - T4 - Centro-Oeste - Equipe 1
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

12,00 por quilo
10.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 92 - Decisões Trimestrais - T4 - Nordeste - Equipe 1
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

10,00 por quilo
10.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 93 - Decisões Trimestrais - T4 - Norte - Equipe 1
Preço de Venda

por quilo

Investimento em Vendas
Transportador
Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 94 - Decisões Trimestrais - T4 - Sul - Equipe 1
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

11,00 por quilo
10.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 95 - Decisões Trimestrais - T4 - Sudeste - Equipe 1
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

10,00 por quilo
13.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 96 - Decisões Trimestrais - T4 - Equipe 2
Quant. Funcionários

129

Custo Salário

R$
240.585,00

Custo Demissão

R$
-

129

Capacidade Produtiva

1.857.600

quilos de
produtos

Capacidade com Hora Extra

1.857.600

quilos de
produtos

Produção

1.334.000

quilos de
produtos

Outros Custos Variáveis

R$
1.334.000,00

Custo de Hora Extra

R$
-

Mínimo
Quantidade MP por quilo de
produto

100%

Fornecedor

50%

Nível de
Qualidad
e Final
Máxim
do
o
Produto
100%

100%

2

Custo aquisição MP

R$
4.707.510,00

Custo Transporte MP

R$
1.334.000,00

Investimento em qualidade

R$
200.000,00

Investimento em propaganda

R$
300.000,00

Investimento em vendas
(Regional)

R$
1.000.000,00
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R$
10.150.219,22

Custo Total
Prioridades
Primeira Região a ser atendida

Nordeste

Segunda Região a ser atendida

Sudeste

Terceira Região a ser atendida

Centro-Oeste

Quarta Região a ser atendida

Sul

Quinta Região a ser atendida

Norte

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 97 - Decisões Trimestrais - T4 - Centro-Oeste - Equipe 2
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

16,90 por quilo
250.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 98 - Decisões Trimestrais - T4 - Nordeste - Equipe 2
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

15,50 por quilo
250.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 99 - Decisões Trimestrais - T4 - Norte - Equipe 2
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

16,90 por quilo
50.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 100 - Decisões Trimestrais - T4 - Sul - Equipe 2
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

18,50 por quilo
150.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 101 - Decisões Trimestrais - T4 - Sudeste - Equipe 2
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

16,90 por quilo
300.000,00
1

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 102 - Decisões Trimestrais - T4 - Equipe 3
Quant. Funcionários

0

Custo Salário

R$
-

Custo Demissão

R$
79.257,60

150

Capacidade Produtiva

-

quilos de
produtos

Capacidade com Hora Extra

-

quilos de
produtos

Produção

-

quilos de
produtos

Outros Custos Variáveis

R$
-

Custo de Hora Extra

Mínimo
Quantidade MP por quilo de
produto

100%

Fornecedor

50%

Nível de
Qualidad
e Final
Máxim
do
o
Produto
100%

100%

5

Custo aquisição MP

R$
-

Custo Transporte MP

R$
-

Investimento em qualidade
Investimento em propaganda
Investimento em vendas
(Regional)

R$
-

Custo Total

R$
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Prioridades
Primeira Região a ser atendida

Sudeste

Segunda Região a ser atendida

Sul

Terceira Região a ser atendida

Centro-Oeste

Quarta Região a ser atendida

Nordeste

Quinta Região a ser atendida

Norte

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 103 - Decisões Trimestrais - T4 - Centro-Oeste - Equipe 3
Preço de Venda

R$

12,00 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 104 - Decisões Trimestrais - T4 - Nordeste - Equipe 3
Preço de Venda

R$

12,00 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 105 - Decisões Trimestrais - T4 - Norte - Equipe 3
Preço de Venda

R$

12,00 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 106 - Decisões Trimestrais - T4 - Sul - Equipe 3
Preço de Venda

R$

12,00 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 107 - Decisões Trimestrais - T4 - Sudeste - Equipe 3
Preço de Venda

R$

12,00 por quilo

Investimento em Vendas
Transportador

1

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 108 - Decisões Trimestrais - T4 - Equipe 4
Quant. Funcionários

70

Custo Salário

R$
154.112,00

Custo Demissão

R$
38.528,00
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Capacidade Produtiva

1.149.120

quilos de
produtos

Capacidade com Hora Extra

1.436.400

quilos de
produtos

Produção

1.000.000

quilos de
produtos

Outros Custos Variáveis

R$
1.050.000,00

Custo de Hora Extra

R$
-

Mínimo
Quantidade MP por quilo de
produto

90%

Fornecedor

50%

Nível de
Qualidad
e Final
Máxim
do
o
Produto
100%

0,9

5

Custo aquisição MP

R$
3.182.000,00

Custo Transporte MP

R$
900.000,00

Investimento em qualidade

R$
20.000,00

Investimento em propaganda

R$
30.000,00

Investimento em vendas
(Regional)

R$
1.000.000,00
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R$
7.423.074,13

Custo Total
Prioridades
Primeira Região a ser atendida

Sul

Segunda Região a ser atendida

Centro-Oeste

Terceira Região a ser atendida

Sudeste

Quarta Região a ser atendida

Nordeste

Quinta Região a ser atendida

Norte

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 109 - Decisões Trimestrais - T4 - Centro-Oeste - Equipe 4
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

17,50 por quilo
200.000,00
2

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 110 - Decisões Trimestrais - T4 - Nordeste - Equipe 4
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

16,00 por quilo
100.000,00
3

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 111 - Decisões Trimestrais - T4 - Norte - Equipe 4
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

17,00 por quilo
100.000,00
3

Fonte: Planilha do Jogo
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Tabela 112 - Decisões Trimestrais - T4 - Sul - Equipe 4
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

18,00 por quilo
400.000,00
2

Fonte: Planilha do Jogo

Tabela 113 - Decisões Trimestrais - T4 - Sudeste - Equipe 4
Preço de Venda

R$

Investimento em Vendas R$
Transportador

17,00 por quilo
200.000,00
2

Fonte: Planilha do Jogo
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Depois de processadas as planilhas com as decisões do quarto
trimestre, as equipes receberam o arquivo “Resultados.xls” que continha todas
as informações do que ocorreu com todas as equipes durante o jogo, como
segue:
Figura 1: Resultados do Jogo

Informações Iniciais
Região
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Nordeste
Nordeste
Sul
Sul

Tipo de
Máquina
Intermediária
Tradicional
Intermediária
Intermediária

Quantidade de
Máquinas
20
43
50
35

Ociosidade
67%
77%
0%
95%

Produção
492.480
1.008.000
0
82.000

Ociosidade
17%
0%
52%
92%

Produção
492.480
1.334.000
0
1.000.000

Tipo de Mãode-Obra
Especializada
Especializada
Especializada
Especializada

Capacidade de Capacidade do
Produção
Armazém
984.960
16.400
1.857.600
0
2.462.400
500
1.723.680
1.700

Produção
T1
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Produção
328.320
426.000
2.462.400
82.000

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Produção
820.800
1.857.600
1.174.031
130.000

T2

T3

Ociosidade
50%
46%
100%
95%
T4
Ociosidade
50%
28%
100%
42%

Vendas
Trimestre 1
Centro-Oeste

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

99.189
86.273
108.951
108.641

NÃO
NÃO
NÃO
SIM

0
0
108.951
0

12,00
17,00
7,50
0,00

0
0
817.130
0

% de
atendimento
da demnada
0%
0%
100%
0%
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Norteste

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

186.068
163.789
211.366
197.387

NÃO
NÃO
SIM
SIM

0
163.789
0
0

10,00
15,50
0,00
0,00

0
2.538.736
0
0

% de
atendimento
da demnada
0%
100%
0%
0%

Norte

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

68.708
60.552
81.652
76.252

NÃO
NÃO
SIM
SIM

0
0
0
0

13,00
17,00
0,00
0,00

0
0
0
0

% de
atendimento
da demnada
0%
0%
0%
0%

Sul

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

194.623
163.957
213.400
175.035

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

0
0
213.400
82.000

11,00
18,00
7,50
15,00

0
0
1.600.503
1.230.000

% de
atendimento
da demnada
0%
0%
100%
47%

Sudeste

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

694.095
577.485
748.933
727.212

NÃO
NÃO
NÃO
SIM

328.320
262.211
748.933
0

10,00
17,00
7,50
0,00

3.283.200
4.457.579
5.617.000
0

% de
atendimento
da demnada
47%
45%
100%
0%

Trimestre 2
Centro-Oeste

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

102.265
96.803
113.662
90.323

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

0
96.803
113.662
0

11,00
16,90
7,50
15,00

0
1.635.976
852.464
0

% de
atendimento
da demnada
0%
100%
100%
0%
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Norteste

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

182.602
202.401
179.548
194.058

NÃO
NÃO
NÃO
SIM

0
202.401
179.548
0

9,57
15,50
8,00
0,00

0
3.137.217
1.436.388
0

% de
atendimento
da demnada
0%
100%
100%
0%

Norte

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

70.715
67.903
70.330
78.217

NÃO
NÃO
NÃO
SIM

0
37.951
70.330
0

12,00
16,90
10,00
0,00

0
641.376
703.301
0

% de
atendimento
da demnada
0%
56%
100%
0%

Sul

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

190.568
172.999
208.126
175.323

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

0
0
208.126
82.000

10,00
18,50
7,50
15,00

0
0
1.560.945
1.230.000

% de
atendimento
da demnada
0%
0%
100%
47%

Sudeste

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

685.960
670.844
702.116
688.806

NÃO
NÃO
NÃO
SIM

492.480
670.844
702.116
0

9,57
16,90
7,50
0,00

4.713.034
11.337.269
5.265.868
0

% de
atendimento
da demnada
72%
100%
100%
0%

Trimestre 3
Centro-Oeste

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

96.030
111.195
106.592
89.237

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

0
111.195
106.592
0

11,00
16,90
8,00
16,50

0
1.879.189
852.733
0

% de
atendimento
da demnada
0%
100%
100%
0%
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Norteste

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

181.140
219.472
189.121
168.877

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

162.248
219.472
189.121
0

10,00
15,50
8,00
15,00

1.622.484
3.401.817
1.512.967
0

% de
atendimento
da demnada
90%
100%
100%
0%

Norte

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

69.573
80.139
72.727
64.726

SIM
NÃO
NÃO
SIM

0
80.139
72.727
0

12,00
16,90
10,00
17,00

0
1.354.345
727.271
0

% de
atendimento
da demnada
0%
100%
100%
0%

Sul

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

181.338
190.000
199.724
175.952

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

0
190.000
199.724
130.000

10,00
18,50
7,50
16,00

0
3.514.999
1.497.933
2.080.000

% de
atendimento
da demnada
0%
100%
100%
74%

Sudeste

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

658.552
762.837
721.530
604.807

SIM
SIM
SIM
SIM

0
0
0
0

15,00
16,90
7,50
16,00

0
0
0
0

% de
atendimento
da demnada
0%
0%
0%
0%

Trimestre 4
Centro-Oeste

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

95.485
112.268
103.254
92.046

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

75.754
112.268
0
92.046

12,00
16,90
12,00
17,50

909.045
1.897.322
0
1.610.812

% de
atendimento
da demnada
79%
100%
0%
100%
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Norteste
Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

190.757
214.439
185.089
168.325

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

190.757
214.439
0
112.699

10,00
15,50
12,00
16,00

1.907.568
3.323.805
0
1.803.178

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

% de
atendimento
da demnada
100%
100%
0%
67%

Norte
Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

69.884
77.506
73.740
66.036

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

0
77.506
0
0

12,00
16,90
12,00
17,00

0
1.309.847
0
0

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

% de
atendimento
da demnada
0%
100%
0%
0%

Sul
Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

178.206
193.929
189.920
184.961

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

178.206
193.929
43.763
184.961

11,00
18,50
12,00
18,00

1.960.261
3.587.686
525.159
3.329.295

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

% de
atendimento
da demnada
100%
100%
23%
100%

Sudeste
Demanda

Devolução

Venda

Preço de
Venda

Faturamento

706.316
751.679
679.437
610.294

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

706.316
751.679
679.437
610.294

10,00
16,90
12,00
17,00

7.063.155
12.703.378
8.153.241
10.375.000

T1
0
0
1.391.116
0

T2
0
0
117.334
0

T3
658.552
1.256.795
723.200
0

T4
0
1.240.974
0
0

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

% de
atendimento
da demnada
100%
100%
100%
100%

Estoque
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4
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Custos
Trimestre 1
Armazenagem

Transporte

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

0
0
8.553.358
0

472.781
574.131
1.491.434
82.000

Despesa
Financeira
0
0
393.402
0

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Custo
Demissão
0
0
0
0

Custos
Variáveis
344.736
426.000
2.585.520
86.100

Custo Hora
Extra
0
0
0
0

60.000
44.500
100.000
20.000

Investimento
em
Propaganda
50.000
67.000
100.000
30.000

Armazenagem

Transporte

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

0
0
718.616
0

472.781
574.131
1.491.434
82.000

Despesa
Financeira
0
1.875
455.546
0

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Custo
Demissão
0
0
165.120
0

Custos
Variáveis
517.104
426.000
0
86.100

Custo Hora
Extra
0
0
0
0

Investimento
em Qualidade
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Custo Fixo

Custo Salário

619.364
1.034.124
1.493.018
1.048.434

37.300
55.950
330.240
231.168

1.172.545
1.066.673
8.908.264
242.720

Custo
Transporte MP
328.320
298.200
2.462.400
98.400

Custo Fixo

Custo Salário

619.364
1.034.124
1.493.018
1.048.434

55.950
130.550
0
231.168

Custo MP

Investimento
em Vendas
100.000
40.000
300.000
30.000

Trimestre 2

Investimento
em Qualidade
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

60.000
90.000
0
20.000

Investimento
em
Propaganda
50.000
300.000
0
30.000

Custo MP
1.749.567
3.207.308
0
242.720

Custo
Transporte MP
492.480
907.200
0
98.400

Investimento
em Vendas
80.000
400.000
20.000
30.000
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Trimestre 3
Armazenagem

Transporte

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

0
2.950.072
7.194
0

162.248
880.886
890.669
130.000

Despesa
Financeira
7.282
0
485.594
17.426

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Custo
Demissão
0
0
0
0

Custos
Variáveis
861.840
426.000
1.232.732
136.500

Custo Hora
Extra
0
0
0
0

50.000
300.000
0
30.000

Investimento
em
Propaganda
50.000
600.000
0
40.000

Armazenagem

Transporte

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

0
7.411.487
0
0

1.604.215
1.962.091
1.030.905
1.154.555

Despesa
Financeira
61.659
0
402.666
159.383

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Custo
Demissão
18.650
0
79.258
38.528

Custos
Variáveis
517.104
1.334.000
0
1.050.000

Custo Hora
Extra
0
0
0
0

Investimento
em Qualidade
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

Custo Fixo

Custo Salário

619.364
1.034.124
1.493.018
1.048.434

93.250
240.585
158.515
231.168

2.903.612
6.547.964
4.257.250
475.450

Custo
Transporte MP
820.800
1.857.600
1.174.031
130.000

Custo Fixo

Custo Salário

619.364
1.034.124
1.493.018
1.048.434

55.950
240.585
0
154.112

Custo MP

Investimento
em Vendas
34.000
1.150.000
0
130.000

Trimestre 4

Investimento
em Qualidade
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4

30.000
200.000
0
20.000

Investimento
em
Propaganda
30.000
300.000
0
30.000

Custo MP
1.749.567
4.707.510
0
3.182.000

Custo
Transporte MP
492.480
1.334.000
0
900.000

Investimento
em Vendas
43.000
1.000.000
0
1.000.000
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Saldo final de caixa
Equipe 1
7.789.343
Equipe 2
13.564.667
Equipe 3
- 8.329.234
Equipe 4
9.639.844
Fonte: Planilha do Jogo

4.2. DESEMPENHO DAS EQUIPES E ALUNOS NO JOGO E NA PROVA
Após terminadas as 5 rodadas do jogo, as equipes tiveram dois
encontros de uma hora e meia para prepararem suas apresentações finais.
As apresentações deveriam mostrar onde cada equipe acertou e onde
errou. Todos os membros da equipe deveriam participar da apresentação para
receber nota.
Depois de terminadas as apresentações, todos os alunos da turma
(participantes do jogo e grupo de controle) fizeram a prova final.
Abaixo está a relação das notas dos alunos no jogo (somente para os 16
participantes) e na prova (para os participantes do jogo e para o grupo de
controle), além do desempenho financeiro da equipe de cada participante no
jogo:
Tabela 114 - Notas no jogo e na prova e desempenho financeiro da equipe
no jogo
Nome
Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 4
Aluno 5
Aluno 6
Aluno 7
Aluno 8
Aluno 9
Aluno 10

Nota da prova
9,40
8,10
9,40
9,40
9,40
6,90
6,90
10,00
6,90
8,10

Resultado Financeiro no Jogo Nota no Jogo
7.789.343
9,30
7.789.343
9,30
7.789.343
10,00
7.789.343
9,30
13.564.667
10,00
13.564.667
10,00
13.564.667
9,30
13.564.667
9,30
- 8.329.234
10,00
- 8.329.234
9,30
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Aluno 11
Aluno 12
Aluno 13
Aluno 14
Aluno 15
Aluno 16
Aluno 17
Aluno 18
Aluno 19
Aluno 20
Aluno 21
Aluno 22
Aluno 23
Aluno 24
Aluno 25
Aluno 26
Aluno 27
Aluno 28
Aluno 29
Aluno 30
Aluno 31
Aluno 32
Fonte: Elaboração própria

8,10
8,80
3,10
8,80
8,10
6,90
4,40
3,80
3,10
3,80
5,00
3,10
3,10
7,50
4,40
4,40
3,10
3,80
3,10
3,80
4,40
4,40

- 8.329.234
- 8.329.234
9.639.844
9.639.844
9.639.844
9.639.844

10,00
10,00
10,00
7,90
9,30
8,60
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
5.1.

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO JOGO
Nesta seção será descrito de uma forma qualitativa como foram as

apresentações finais das equipes.

5.1.1.

Apresentação final Equipe 1
Em sua apresentação a equipe afirmou que decidiu por construir a

fábrica na região Nordeste por ser a região com o menor custo de implantação.
Disseram que decidiram por comprar 20 máquinas do tipo intermediária e
contratar funcionários com mão-de-obra especializada, pois teriam uma
capacidade de produção dentro das expectativas de seus cálculos para
demanda. Construíram um armazém com capacidade para 16.400 quilos de
produto, mas não souberam dizer por que decidiram por essa capacidade de
armazenagem. Quando questionados o motivo de em nenhum trimestre terem
produzido toda sua capacidade, argumentaram que ficaram receosos e não
quiseram arriscar. Questionados se nem vendendo toda a produção no
trimestre anterior se sentiam confortáveis para arriscar, a equipe disse que não
teve essa visão e que programou sua produção seguindo seus cálculos de
demanda, que foram feitos baseados nas informações da demanda dos 5 anos
anteriores. Com relação a sua política de prioridade, disseram que decidiram
priorizar o sudeste, pois seria a região com maior demanda e que mantiveram
essa decisão em todos os trimestres. Sobre o preço de venda, a equipe
argumentou que depois de calculados os custos do produto decidiram trabalhar
com uma margem não muito grande para tentar, com um preço mais baixo, ter
uma fatia maior do mercado.
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5.1.2.

Apresentação final Equipe 2
Em sua apresentação a equipe afirmou que decidiu por construir a

fábrica na região Nordeste por ser a região com o menor custo de implantação.
Disseram que decidiram por comprar 43 máquinas do tipo tradicional e
contratar funcionários com mão-de-obra especializada, pois o custo de compra
das máquinas seria menor e teriam mais flexibilidade para trabalhar em vários
turnos, podendo adaptar sua produção mais facilmente. A equipe disse que
preferiu não construir armazém, pois seu planejamento era vender toda a
produção do trimestre. Com relação às suas decisões de produção, a equipe
disse ter começado com uma produção menor para testar o mercado e foi
aumentando à medida que percebia que o mercado consumia tudo que
produziam. Disseram que foram surpreendidos com a devolução do terceiro
trimestre e que decidiram arriscar tudo no quarto, produzindo 70% de sua
capacidade, mesmo com um estoque elevado. Quanto ao preço de venda, a
equipe disse que colocou a margem desejada sobre os custos e, por terem
vendido toda produção nos três primeiros trimestres, podem dizer que sua
estratégia foi correta. Quanto às prioridades de regiões para venda, a equipe
disse que priorizou vender para o Nordeste apostando que nenhuma outra
equipe faria isso, e com isso eles poderiam colocar um preço mais elevado,
pois a região estaria sendo mal atendida.

5.1.3.

Apresentação final Equipe 3
Em sua apresentação a equipe afirmou que decidiu por construir a

fábrica na região Sul por ser uma região com um custo de implantação não
muito alto e por seu planejamento de prioridade de venda, que seriam as
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regiões Sudeste e Sul. Disseram que decidiram por comprar 50 máquinas do
tipo intermediária e contratar funcionários com mão-de-obra especializada, pois
o custo de compra das máquinas estaria dentro do orçamento planejado e a
capacidade de produção estaria dentro dos cálculos de demanda feitos pela
equipe. Sobre o armazém, a equipe disse que construiu um para 500 quilos de
produto, pois foi “o que o dinheiro deu”. Com relação às suas decisões quanto
às prioridades de regiões, a equipe disse que pensava em vender apenas para
Sudeste, Sul e Centro-Oeste, mas que depois do resultado do primeiro
trimestre percebeu que poderia vender para as 5 regiões. Quanto à produção,
a equipe disse ter começado com 100% da capacidade de produção, mas que
por sua decisão de só ofertar o produto no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste
no primeiro trimestre, acabou ficando com um grande estoque para vender no
segundo trimestre. Desta forma, a equipe decidiu que não produziria nada no
segundo trimestre, e demitiu todos os funcionários, mesmo sabendo do custo
que essa decisão acarretaria. No terceiro trimestre a equipe disse ter ficado
receosa de voltar a produzir 100% de sua capacidade e decidiu que ficaria em
um nível de 50%. Devido à devolução do Sudeste no terceiro trimestre, a
equipe iniciou o quarto trimestre com uma grande quantidade de produto em
estoque e decidiu que novamente demitiria todos os funcionários e não
produziria nada nesse trimestre. Quanto ao preço de venda, a equipe disse que
acreditava estar com uma boa margem de lucro mesmo com um preço de
venda bem abaixo dos concorrentes, e que a estratégia era ganhar na
quantidade.
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5.1.4.

Apresentação final Equipe 4
Em sua apresentação a equipe afirmou que decidiu por construir a

fábrica na região Sul, pois sua estratégia inicial era vender apenas para essa
região. Disseram que decidiram por comprar 35 máquinas do tipo intermediária
e contratar funcionários com mão-de-obra especializada, pois o custo de
compra das máquinas estaria dentro do planejado. Sobre o armazém, a equipe
disse que construiu um para 1.700 quilos de produto, pois acreditavam ser o
necessário. Com relação às suas decisões quanto às prioridades de regiões, a
equipe disse que pensava em vender apenas para a região Sul, mas que a
partir do terceiro trimestre viu que poderia tentar vender para as outras regiões
também. Quanto à produção, a equipe disse ter se confundido com a
quantidade de zeros na hora de preencher a planilha e acabou produzindo bem
a menos do que realmente gostaria. Disseram que só perceberam esse erro ao
preencher a planilha referente ao quarto trimestre. Quanto ao preço de venda,
a equipe disse que, por sua decisão inicial de vender somente na região Sul,
colocaria um preço um pouco mais alto por acreditar na fidelização do cliente
pela qualidade de seus produtos. No quarto trimestre a equipe disse que
resolveu aumentar ainda mais o preço, pois percebeu que a demanda estava
muito aquecida. Durante a apresentação a equipe mostrou que não estava
muito entrosada e, questionada se tiveram problemas para trabalhar em
equipe, eles disseram que sim, pois tiveram opiniões divergentes em alguns
momentos do jogo.
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5.2.

TESTES DAS HIPÓTESES
A hipótese 1 (H1) levantada na introdução deste trabalho pretendia

verificar se a assimilação dos conceitos por parte dos participantes do jogo
seria superior à do grupo de controle. Após realizado um teste t de Student
para as duas amostras independentes (grupo do jogo e grupo de controle) em
relação à nota da prova, foram verificados os seguintes resultados, conforme
tabela abaixo.
Tabela 115 - Resultados do teste t de Student
Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes

Média
Variância
Observações
Variância agrupada
Hipótese da diferença de média
gl
Stat t
P(T<=t) uni-caudal
t crítico uni-caudal
Fonte: Elaboração própria

Variável 1
8,02
2,80
16,00
2,01
30,00
7,88
0,0000%
1,70

Variável 2
4,08
1,21
16,00

Com o resultado do valor P igual a zero, podemos dizer que não existe
equivalência entre as amostras (prevalecendo a hipótese alternativa unicaudal:
nota do grupo do jogo maior que a nota do grupo de controle). Desta forma, a
hipótese 1 (H1) é confirmada.
Já a hipótese 2 (H2) também levantada na introdução deste trabalho,
pretendia verificar se os participantes com melhores resultados no jogo
também seriam os que teriam a melhor assimilação dos conceitos. Para tanto
foram feitas duas análises de correlação (apenas para o grupo do jogo) para
testar (i) a relação entre o desempenho financeiro da equipe de cada aluno e a
sua nota na prova; e (ii) a relação entre a nota individual de cada aluno no jogo
(composta do desempenho da sua equipe no jogo e do seu desempenho
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individual na apresentação) e a sua nota na prova. O primeiro teste de
correlação teve resultado r= -0,0011, o que mostra que não há correlação entre
o desempenho financeiro da equipe de cada aluno e a sua nota na prova.
Abaixo está apresentado o gráfico de dispersão para o teste, que revela a
ausência de correlação entre as variáveis:
Figura 2: Nota na prova x desempenho da equipe no jogo
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-5.000.000
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Fonte: Elaboração própria

O segundo teste de correlação teve resultado r= -0,1849, o que mostra
uma correlação muito baixa entre a nota individual de cada aluno no jogo e a
sua nota na prova. Na figura 3 a seguir está apresentado o gráfico de dispersão
para o teste, que revela a baixa correlação entre as variáveis.
Desta forma, a hipótese 2 (H2) é rejeitada.
Aparentemente, depois de realizados os testes para as duas hipóteses,
o que se pode dizer é que o importante é a participação do aluno no jogo. Essa
participação (confirmação de H1), e não necessariamente o resultado (rejeição
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de H2), é que faz com que o aluno tenha uma maior assimilação dos conceitos
propostos.
Figura 3: Nota na prova x nota individual no jogo
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6. CONCLUSÕES
A busca por métodos de ensino que tragam melhores resultados para o
aprendizado dos alunos tem sido alvo de muitas pesquisas. Um dos métodos
que vem se destacando é o dos Jogos de Empresas, que muitos
pesquisadores, como por exemplo, Rodrigues e Riscarroli (2001) e Silva e
Sauaia (2008), afirmam ser na atualidade um dos instrumentos pedagógicos
mais eficientes para a finalidade de preparar futuros gestores.
Com as instituições de ensino cada vez mais incluindo Jogos de
Empresas em suas grades curriculares, fica evidente a necessidade de mais
pesquisas sobre o tema. Muito do que se encontra na literatura diz respeito a
jogos focados apenas em alguma área especifica, como logística, custos ou
marketing.
Em vista da inclusão da disciplina Jogos e Simulações de Negócios na
grade curricular dos cursos de Administração, Contabilidade e Economia da
Faculdade Moraes Junior Mackenzie Rio (com o intuito de testar em um
ambiente simulado alguns dos conhecimentos que se fazem necessários para
que seus alunos atuem de forma competente no mercado de trabalho) e da
falta de um jogo que atendesse a todos os requisitos interdisciplinares que se
espera trabalhar, esta pesquisa buscou responder como deve ser e quais
conceitos deve-se trabalhar em um jogo de empresa interdisciplinar que visa
dar algum tipo de experiência vivencial a estudantes no final de seus cursos
superiores, para que os mesmos não cheguem ao mercado de trabalho apenas
com a visão de sua área de formação e sem nenhuma noção de quais
resultados suas decisões podem gerar no dia-a-dia das empresas.
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Dentre os objetivos intermediários deste trabalho, o primeiro era definir
os

conceitos,

as

decisões

e

suas

alternativas

e

as

características

organizacionais que seriam trabalhadas no jogo. Como a ideia era fazer um
jogo interdisciplinar, foi definido que o jogo trabalharia conceitos de
Contabilidade

Gerencial

(pois

as

equipes

deveriam

decidir

sobre

o

planejamento financeiro e a estrutura patrimonial), Finanças (pois as equipes
deveriam planejar seu orçamento), Custos Industriais (pois as equipes
deveriam calcular seus custos de produção), Marketing (pois as equipes
deveriam definir suas estratégias de preço, calcular previsões de demanda e
definir investimentos em propaganda), Produção (pois as equipes deveriam
decidir os sistemas de produção, admissão ou demissão de pessoal, políticas
de compra e estocagem da matéria-prima e escolha de ritmo de operação da
empresa), Princípios de Administração e Engenharia Econômica (pois as
equipes

deveriam

decidir

o

investimento

em

imobilizado/tipos

de

equipamentos) e Logística (pois as equipes deveriam decidir o local para
instalação da fábrica e o tipo de transportadora que utilizariam para entregar
seus produtos).
O segundo objetivo era desenvolver o modelo matemático do jogo,
utilizando planilhas Excel e elaborar o seu manual. Para cumprir com a primeira
parte desse objetivo foram criados dois arquivos em Excel, o arquivo
“Arbitro.xls” e o arquivos “EquipeX.xls”. O arquivo “EquipeX.xls” seria o arquivo
entregue para as equipes participantes do jogo para que elas preenchessem
com suas decisões, conforme tabelas da seção 4.1. Já o arquivo “Arbitro.xls”
continha as formulas e as funções necessárias para calcular o resultado da
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interação das decisões das equipes participantes do jogo. O manual elaborado
encontra-se no apêndice 2.
O terceiro objetivo era realizar a aplicação de validação para o jogo,
refinando os modelos através dos feedbacks obtidos. Para cumprir com esse
objetivo, o jogo foi aplicado em uma turma do ultimo período do curso de
Administração da Faculdade Moraes Junior, conforme descrito no capitulo 3.
Alguns dos feedbacks obtidos durante a aplicação de validação estão
mencionados no item 4 das sugestões para estudos futuros, na seção 6.1.
O quarto objetivo era avaliar a assimilação dos conceitos por parte dos
participantes do jogo em comparação a um grupo de controle. Esta assimilação
seria testada pela hipótese 1 (H1), levantada na seção 1.3. Com os resultados,
que podem ser verificados na seção 5.2, podemos confirmar o que dizem
Sauaia (1995), Miyashita (1997) e Vicente (2001), que afirmam que os
conceitos teóricos são mais bem assimilados pelos participantes de jogos.
O quinto e último objetivo intermediário deste trabalho era medir a
relação entre o desempenho das equipes no jogo e a assimilação dos
conceitos por parte dos seus integrantes. Este objetivo seria testado pela
hipótese 2 (H2), levantada na seção 1.3. Com os resultados, que podem ser
verificados na seção 5.2, a hipótese 2 (H2) é rejeitada. Esse resultado vem, em
parte, ao encontro do que dizem Rodrigues e Riscarrolli (2001). Para os
autores, não importa apenas que os participantes vençam, ou cheguem a
determinado cenário com as empresas; é necessário também que os jogadores
entendam o que está sendo desenvolvido neles como administradores ou
tomadores de decisões.
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Juntando o resultado dos dois testes (H1 e H2), o que se pode concluir é
que o importante para o aprendizado é a participação no jogo e não o resultado
em si. Essa participação, e não o resultado, é que faz com que o aluno tenha
uma maior assimilação dos conceitos propostos. É importante ressaltar que
isso não deve ser dito para o aluno, pois o mesmo pode participar do jogo de
uma forma muito relaxada por saber que não haverá nenhum tipo de avaliação,
o que pode comprometer o objetivo.
Desta forma, pode-se afirmar que o objetivo geral deste trabalho foi
cumprido, uma vez que foi criado um jogo de empresas multidisciplinar com
todas as suas decisões e alternativas dentro de um contexto organizacional e
que esse jogo foi testado e validado em uma turma do ultimo período do curso
de Administração da Faculdade Moraes Junior.
Sendo assim, espera-se ter contribuído com o desenvolvimento de um
jogo interdisciplinar que acrescente aos estudantes conhecimentos, habilidades
e atitudes que os permitam exercer suas atividades de maneira segura dentro
das empresas depois de formados, indo ao encontro do que dizem
Vasconcellos e Mattar (1998) sobre a necessidade de disciplinas integrativas e
atividades práticas para completar os conceitos aprendidos, e buscando mudar
o cenário encontrado por Pereira, Santos, e Rech (2008), que concluíram, em
sua pesquisa, que os profissionais não estão sendo formados com uma visão
global da realidade que, para os autores, é uma necessidade do mercado
globalizado.
O que se pode perceber durante a aplicação-teste do jogo foi que, como
afirmam Freitas e Santos (2003), os estudantes acreditam que a participação
em um jogo de empresas, além de motivá-los, possibilita que seja promovida a
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integração entre as diversas disciplinas que compõem a sua formação,
aperfeiçoando suas habilidades através do exercício das práticas gerenciais.
Outra contribuição que se espera ter atingido com este trabalho vai ao
encontro do que dizem Stahl e Lopes (2004, p. 7):
Para os alunos que não possuem experiência no mercado de
trabalho, principalmente nas funções gerenciais, a atividade de jogo
de empresa pode funcionar efetivamente como um agente integrador,
proporcionando uma visão sistêmica da organização ainda não
vivenciada no decorrer do curso, permitindo que este aluno verifique
no ambiente simulado como uma decisão de marketing afeta o setor
de produção e como está diretamente ligada às finanças. É possível
ainda conseguir através de cenários fictícios com alto grau de
realismo que os alunos compreendam a função dos agentes
ambientais dentro das políticas e estratégias empresarias, como por
exemplo, o cenário econômico e político. Esse tipo de atividade pode
também conduzir os alunos a uma série de reflexões sobre o seu
processo de ensino-aprendizado, verificando como determinadas
teorias são aplicadas e quais os resultados que uma estratégia pode
gerar, bem como a importância de estar sempre monitorando o
ambiente a fim de adaptar as estratégias de curto prazo na busca dos
objetivos organizacionais.

6.1.

SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS
Este trabalho não pretende esgotar o tema estudado. Desta forma, com

a experiência adquirida, espera-se poder acrescentar algumas sugestões para
outros que desejarem pesquisar sobre o assunto:
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1.

Aumentar o tamanho da amostra, fazendo a aplicação do jogo
em turmas de Contabilidade, Economia, Engenharia de
Produção e Marketing;

2.

Escolher os participantes do jogo e os do grupo de controle
através de sorteio para evitar que os melhores alunos decidam
jogar e os piores façam parte do grupo de controle;

3.

Juntar um grupo de professores das disciplinas que têm seus
conceitos trabalhados no jogo para preparar uma prova
específica para avaliação do aprendizado dos participantes no
jogo;

4.

Implantar algumas das sugestões obtidas através de feedbacks
durante a aplicação teste como, por exemplo:
a. as equipes terem que definir a quantidade de produto que
gostariam de enviar para venda em cada região;
b. a possibilidade de aplicar o dinheiro que sobra em caixa para
obter algum ganho financeiro;

5.

Migrar o modelo do jogo para o ambiente WEB;

6.

Desenvolver uma aplicação do jogo para utilização em EAD; e

7.

Expandir o escopo da aplicação, desenvolvendo um modelo de
jogo para o setor de serviços (como hospitais ou hotéis), que é
muito carente deste tipo de tratamento quantitativo, mais
encontrado no setor de manufatura.
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PROGRAMA
Disciplina: Jogos e Simulação de Negócios
Curso: ADMINISTRAÇÃO

Série
8º Semestre

Semanal: 2 horas aula

Carga Horária
Semestral: 40 horas aula

Ementa: Jogos aplicados a negócios1. Etapas de um jogo. Processo decisório em jogos. Trabalho em equipe.
Negociação. Simulações Empresariais. Revisão e integração dos conceitos utilizados na gestão empresarial:
Contabilidade Gerencial2 (demonstrativos contábeis, planejamento financeiro e estrutura patrimonial),
Finanças3 (índices econômico-financeiros e orçamentos), Custos Industriais4 (custeio direto e custeio por
absorção), Marketing5 (estratégias de preços, previsão de demanda, concessão de prazo para pagamento e
desconto nas vendas), Produção6 (sistemas de produção, admissão ou demissão de pessoal, políticas de compra
e estocagem da matéria-prima e escolha de ritmo de operação da empresa), Princípios de Administração e
Engenharia Econômica7 (investimento em imobilizado/tipos de equipamentos).

Objetivos:
Inserir o aluno em uma série de situações encontradas no mundo executivo das organizações, permitindo-o
tomar decisões em grupo.
Capacitar o aluno a:
•
•
•

Desenvolver a habilidade crítica e analítica.
Desenvolver a liderança, visando aperfeiçoar a condução de equipes e o gerenciamento de pessoas e
conflitos.
Estabelecer Estratégias em diversos aspectos organizacionais, assim como, implementar as diversas
decisões visando atingir os objetivos e metas organizacionais.
1

Bibliografia complementar
Bibliografia básica 1
3
Bibliografia básica 1
4
Bibliografia básica 1
5
Bibliografia básica 2
6
Bibliografia básica 3
7
Bibliografia básica 1 e 3
2
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Metodologia / Diretivas:

•
•
•

Aula expositiva.
Tomadas de decisões no jogo de empresas.
Apresentação das equipes.

Unidade

Conteúdo Programático

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O que são jogos aplicados a negócios
Etapas de um Jogo de Negócio
O Processo decisório no Jogo de Negócio
O Time de Trabalho
Negociação
Simulações Empresariais
Síntese do Aprendizado

Item

I

Bibliografia

BÁSICA
1. JAFFE, Jeffrey F.; WESTERFIELD, Randolph W.; ROSS, Stephen A.. Administração Financeira:
Corporate Finance. São Paulo: Atlas, 2002.
2. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing: A Bíblia do Marketing.
São Paulo: Pearson, 2006.
3. SLACK, Nigel; JOHNSTON, Robert; CHAMBRES, Stuart. Administração da Produção. São
Paulo: Atlas, 2009.

II

COMPLEMENTAR
1. BARÇANTE, Luis Cesar; NORONHA, Fernando Augusto. Jogos de negócios e empresas. Rio
de Janeiro: Qualitymark, 2005
2. DATNER, Yvette. Jogos para educação empresarial: jogos, jogos dramáticos, role-playing,
jogos de empresa. São Paulo: Ágora, 2006.
3. GRAMIGNA, Maria Rita Miranda. Jogos de empresa. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2007.
4. GRAMIGNA, Maria Rita Miranda. Jogos de empresa e técnicas vivenciais. 2ª ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2007.
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1 Introdução
Este jogo pode funcionar com um mínimo de duas empresas e um máximo de
dez. Estas empresas disputam o mercado brasileiro vendendo polpa de frutas
congelada. O mercado de polpa de fruta congelada é bastante diversificado,
compreendendo bares, restaurantes, lanchonetes, indústrias de laticínio,
indústrias

de

sucos,

indústrias

de

doces,

indústrias

de

sorvetes

e

supermercados. Cada empresa é administrada por uma equipe que, exercendo
o papel da diretoria, tomará decisões nas mais diversas áreas como, por
exemplo, produção, marketing, custos e logística.
O jogo será composto de 5 rodadas, onde a primeira corresponde às decisões
pré-operacionais e as outras correspondem aos quatro trimestres de um ano.
O objetivo de cada equipe é administrar da melhor maneira a sua empresa, de
modo a conseguir o maior lucro possível. A equipe vencedora será aquela que,
ao final do jogo, tiver acumulado o resultado financeiro mais positivo.
Em um primeiro momento, as equipes decidem sobre a macro-estrutura da
empresa, isto é, localização da fábrica, tamanho do armazém (quando houver),
tipo e quantidade de maquinário para o processo produtivo e o tipo de mão-deobra que será utilizada. Esta etapa é MUITO IMPORTANTE, porque nenhuma
fábrica ou armazém poderá ser aberto ou ter sua localização alterada após as
decisões iniciais. O tipo de máquina e a qualificação da mão-de-obra também
não podem ser alterados. Por isso, as equipes devem dedicar atenção especial
a este momento, pois ele poderá influenciar fortemente o desempenho das
empresas. Após o set-up inicial e no decorrer do jogo, cada equipe deverá
tomar decisões trimestrais (do ponto de vista da cronologia da empresa)
operacionais

(determinação

dos

preços,

aquisição

de

matéria-prima,

programação da produção e transportes), após receber o resultado da
interação das suas decisões com as das outras equipes no trimestre anterior.
No sentido de auxiliar em uma melhor orientação estratégica, as equipes
recebem a planilha “Informações.xls” onde encontram a demanda do produto
nos últimos 5 anos e o preço médio pelo qual está sendo vendido atualmente.
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2 Set-up inicial
Na fase de set-up inicial, cada equipe receberá o arquivo “EquipeX.xls” (onde X
é o número da equipe) e, com um capital inicial de R$ 7.000.000,00 (sete
milhões de reais), na planilha “Decisões Iniciais” deve decidir:
•

Localização da fábrica

A fábrica pode estar localizada em uma das cinco regiões do país. Abaixo,
tabela com custo do metro quadrado para a construção da fábrica em cada
uma das regiões:
Regiões

•

Custo por M2

Centro-Oeste

R$

716,63

Nordeste

R$

696,77

Norte

R$

743,87

Sudeste

R$

787,56

Sul

R$

717,59

Tipo de máquina

As equipes poderão escolher entre três tipos de máquinas. Abaixo, tabela
com custo e espaço (em metros quadrados) necessário na fábrica para
cada tipo de máquina: (A capacidade de produção estará diretamente
relacionada com o tipo de mão-de-obra escolhida e será vista mais a frente)
Tipos de Máquina

•

M2 por
unidade

Custo

Tradicional

50

R$ 40.000,00

Intermediária

60

R$ 54.000,00

Alta Tecnologia

75

R$ 91.800,00

Quantidade de máquinas

As equipes podem decidir a quantidade de máquinas limitando-se apenas a
seu capital inicial.
•

Qualificação dos operários
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As equipes devem decidir entre três tipos de mão-de-obra. Essa decisão
impacta no custo do salário e na capacidade de produção. Abaixo, tabela
com custo de salário por tipo de mão-de-obra e região para o trimestre:
Salários
Tipos de mão-de-obra
Região

Baixa
Especialização

Especializada Alta Especialização

Centro-Oeste

R$ 1.378,91

R$ 2.121,40

R$ 3.182,10

Nordeste

R$ 1.212,25

R$ 1.865,00

R$ 2.797,50

Norte

R$ 1.331,20

R$ 2.048,00

R$ 3.072,00

Sudeste

R$ 1.447,55

R$ 2.227,00

R$ 3.340,50

Sul

R$ 1.431,04

R$ 2.201,60

R$ 3.302,40

•

Armazéns

Cada equipe pode decidir se haverá ou não armazéns de produtos
acabados em suas fábricas. Para as equipes que decidirem por ter
armazém, o tamanho do mesmo se dará pela capacidade de produto
acabado que a equipe deseja ser capaz de armazenar. Para cada 100
quilos de produto será necessária uma área de 2 metros quadrados que
terá custo unitário igual ao da área da fábrica.
Depois de todas as decisões tomadas, a equipe saberá o custo total de
implantação, que é composto do custo da fábrica mais o custo das máquinas
mais o custo do armazém.
A equipe também saberá o valor do saldo financeiro, que é o resultado da
diminuição do custo total de implantação do capital inicial. Caso o custo total de
implantação supere o valor do capital inicial, será diminuída proporcionalmente
a quantidade de máquinas e a capacidade do armazém para que o valor se
encaixe dentro do limite do capital inicial.
Outra informação na planilha decisão inicial é o valor do custo fixo trimestral,
que será calculado de acordo com a tabela abaixo e guarda relação com o
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tamanho da fábrica e do armazém. Além desse valor, será somado o valor da
depreciação das máquinas, que é de 10% ao ano, e da depreciação da fábrica
e do armazém, que é de 5% ao ano:

Custo Fixo p/ M2
Fábrica

Custo Fixo p/ M2
Armazém

Centro-Oeste

R$ 307,13

R$ 122,85

Nordeste

R$ 298,62

R$ 119,45

Norte

R$ 318,80

R$ 127,52

Sudeste

R$ 337,53

R$ 135,01

Sul

R$ 307,54

R$ 123,02

Regiões

3 As decisões trimestrais
Após as decisões iniciais serem tomadas, os terrenos são adquiridos, as
fábricas e armazéns construídos e as máquinas instaladas. A partir deste
momento, o jogo entra em um regime mais dinâmico. A cada rodada, as
equipes recebem o arquivo “Jornal.xls” que contem informações como área
instala e preços de venda de cada equipe e o arquivo “EquipeX.xls” (onde X é o
número da equipe) com as planilhas “Decisões Trimestrais - Tn”, “Centro-Oeste
- Tn”, “Nordeste - Tn”, “Norte - Tn”, “Sul - Tn”, “Sudeste - Tn”, onde n é o
número do trimestre.

3.1 Decisões Trimestrais
O início da planilha “Decisões Trimestrais - Tn” (onde n é o número do
trimestre) traz informações sobre o desempenho no trimestre anterior:
Estoque Final: Quanto de produto não foi vendido no trimestre anterior.
Devoluções: Quantidade de produto que não foi entregue no destino por falha
do transportador.
Estoque inicial: Soma do estoque final com as devoluções. É a quantidade de
produto já disponível para venda.
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Saldo

em

Caixa

Trimestre

Anterior:

Valor

monetário

disponível

anteriormente.
Receitas por região: Valores efetivamente vendidos para cada região do país.
Custos Extras: Valores gastos com transporte de produto acabado e
armazenagem. Os gastos com transporte são calculados de acordo com as
entregas de produtos vendidos nas regiões e a transportadora escolhida. Já os
gastos com armazém são referentes à quantidade de produto acabado que não
foi vendido e não coube no armazém da empresa. Abaixo, tabela com custo de
armazenagem trimestral por cem quilos de produto acabado e região:

Regiões

Custo p/ 100 kg

Centro-Oeste

R$ 614,25

Nordeste

R$ 597,23

Norte

R$ 637,60

Sudeste

R$ 675,05

Sul

R$ 615,08

Despesas Financeiras: Gastos com financiamento de recursos de terceiros.
Se o saldo financeiro do trimestre anterior for negativo, a empresa pagará juros
de mercado (taxa SELIC vigente) para financiar essa diferença.
Saldo em Caixa Atual: Valor monetário disponível.
Custo Fixo Trimestral: Valor dos custos fixos para o trimestre.

Na segunda parte da planilha começam os inputs:
Quantidade de funcionários: Através da relação da quantidade de
funcionários, do tipo de mão-de-obra, da quantidade de máquinas e do tipo de
máquina a empresa saberá sua capacidade de produção para o trimestre com
e sem horas extras.
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Cada máquina pode trabalhar até 24 horas por dia caso haja 3 operários
disponíveis para ela; cada operário trabalha 8 horas por dia. Caso não haja
operários suficientes para operar as máquinas durante as 24 horas do dia, a
empresa poderá utilizar operários em hora-extra, aumentando em até 25% sua
capacidade de produção. O custo da hora extra é de 150% do valor do salário.
Vale dizer que o contingente de operários com que a equipe deseja contar é
contratado instantaneamente.
Outras informações obtidas são o custo dos salários para o trimestre e o custo
de demissão para o caso de uma redução na quantidade de funcionários em
relação ao trimestre anterior. O custo de demissão é de 50% do custo do
salário. Abaixo, tabela com capacidade de produção (em quilos de produto
acabado para o trimestre) de cada máquina relacionada com o tipo de mão-deobra:
Tipo De
Máquina

Tipo de Mão-de-Obra
Baixa
Especialização

Especializada

Alta Especialização

Tradicional

12.960

14.400

14.400

Intermediária

12.096

16.416

17.280

Alta Tecnologia

14.515

20.563

24.192

Sendo assim, uma máquina tradicional com um funcionário com baixa
especialização produziria 12.960 quilos de produto acabado por trimestre,
enquanto que uma máquina de alta tecnologia com um funcionário altamente
especializado produziria 24.192 quilos de produto acabado por trimestre.
Produção: Define efetivamente a quantidade (em quilos) que será produzida
no trimestre. Após essa definição será informado o valor dos custos variáveis e
das horas-extras (quando houver) para o trimestre. Os custos variáveis são
calculados conforme tabela abaixo para cada quilo de produto:
Tipos de Máquina
Tradicional

Custos
Variáveis
R$ 1,00
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Intermediária

R$ 1,05

Alta Tecnologia

R$ 1,10

Quantidade de MP por quilo de produto: Influencia na qualidade do produto
final e no custo da matéria prima. Se houver sobrado produto acabado do
trimestre anterior e for fabricado produto com uma composição diferente de
matéria prima, será calculada uma média para a nova qualidade do produto no
mercado.
Fornecedor: Define de qual fornecedor será adquirida a matéria prima. É
importante perceber o nível de qualidade de cada fornecedor, pois isso
influenciará o nível de qualidade do produto acabado da empresa. Abaixo,
tabelas com preço por quilo de produto nos diversos fornecedores e tabela com
preço por quilo do transporte. Os fornecedores concedem desconto de 5% para
as quantidades de matéria prima que excederem 1.000.000 quilos. Vale
ressaltar que a matéria-prima é adquirida automaticamente, na quantidade
necessária para atender a produção solicitada.
Fornecedor

Região

Preço

Nível de
Qualidade

1

Centro-Oeste

R$ 4,10

100%

2

Nordeste

R$ 3,70

100%

3

Norte

R$ 3,50

100%

4

Sudeste

R$ 4,00

100%

5

Sul

R$ 3,80

100%

6

Centro-Oeste

R$ 3,69

80%

7

Nordeste

R$ 3,33

80%

8

Norte

R$ 3,15

80%

9

Sudeste

R$ 3,60

80%

10

Sul

R$ 3,42

80%
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CUSTO TRANSPORTE P/ QUILO DE PRODUTO
Região

Centro-Oeste Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

R$ 1,00

R$ 1,20 R$ 1,20 R$ 1,20 R$ 1,20

Nordeste

R$ 1,20

R$ 1,00 R$ 1,20 R$ 1,20 R$ 1,50

Norte

R$ 1,20

R$ 1,20 R$ 1,00 R$ 1,50 R$ 1,80

Sudeste

R$ 1,20

R$ 1,20 R$ 1,50 R$ 1,00 R$ 1,20

Sul

R$ 1,20

R$ 1,50 R$ 1,80 R$ 1,20 R$ 1,00

Investimento em Qualidade: Valor que a empresa investirá em qualidade na
sua estrutura. Quanto maior o investimento em qualidade maior a qualidade do
produto final.
Investimento em Propaganda: Valor que a empresa investirá em propaganda
para facilitar suas vendas.
Prioridades: Definir a ordem de prioridades para atendimento aos pedidos de
compras, ou seja, quais regiões serão atendidas preferencialmente no caso da
demanda ser maior do que a oferta.

3.2 Decisões por Região (inputs)
As outras pastas são onde a equipe deve registrar suas decisões para cada
região do país:
Preço de Venda: Valor (por quilo) pelo qual a empresa oferecerá seu produto
na região.
Investimento em Vendas: Valor que a empresa investirá em sua força de
vendas na região.
Transportador: Transportadora escolhida para efetuar as entregas dos
pedidos de compras. O preço básico por quilo de produto transportado é o
mesmo já informado. Aqui a equipe deve escolher entre três transportadoras
com níveis de confiança diferentes, e conseqüentemente, custos diferentes. O
nível de confiança é a probabilidade da transportadora efetivamente entregar o
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produto no destino. No caso do transporte falhar, o frete não é cobrado e os
produtos voltam para o estoque da empresa. Esses produtos só poderão ser
comercializados no próximo trimestre. Abaixo, tabela com nível de confiança e
custos com relação ao preço por quilo de produto transportado:
Transportadores

Nível de
Confiança

Frete

1

99%

120%

2

95%

100%

3

90%

75%

4 A dinâmica do jogo
Como dito anteriormente, o jogo está dividido em 5 rodadas.
Na primeira rodada as equipes definem toda a parte pré-operacional. Após
processada, essa primeira rodada irá gerar um jornal informando onde foram
instaladas as fábricas e os armazéns de cada equipe e seus respectivos
tamanhos.
As próximas rodadas serão de decisões operacionais, onde as equipes
basicamente definem sua produção, preço de venda e investimentos em
qualidade e propaganda. A definição de quanto de produto foi demandado em
cada região para cada equipe se dará em função do preço definido, da
qualidade do produto, do investimento em propaganda e em vendas e do
histórico das entregas anteriores. A quantidade efetivamente vendida em cada
região dependerá da demanda e do montante oferecido para cada região,
definido em função das prioridades. Após cada rodada as equipes recebem o
arquivo com as informações do que efetivamente aconteceu com as vendas de
seus produtos em cada um das regiões.
Após processada a quinta rodada, será definida a equipe vencedora.
As equipes receberão a planilha “Resultados” onde poderão encontrar todas as
informações necessárias para uma análise de seu desempenho no jogo.
Algumas informações que estarão contidas na planilha:
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•

Capacidade de produção

•

% de ociosidade

•

Demanda

•

% de atendimento da demanda

•

Custos

•

Saldo final de caixa
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APÊNDICE 3

PROVA
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Questão 1) Leia o texto:
Durante sua atividade profissional, os administradores precisam tomar inúmeras
decisões que envolvem riscos com impacto no desempenho de suas organizações.
Fazem-no num contexto em que não dispõem de informações suficientes e têm
restrições de recursos e de tempo para coletar mais informações para apoiar o seu
processo decisório. Além disso, possuem limitações cognitivas que impedem alcançar
uma solução ótima para os problemas que enfrentam.
Com base no texto, é CORRETO afirmar que os administradores tomam decisões num
contexto de racionalidade
A) instrumental.
B) legal.
C) limitada. D) plena.
E) técnica.
Questão 2) Um dos principais desafios do líder é conseguir a dedicação e o empenho
de seus liderados na realização das atividades e tarefas que lhes competem, visando
a alcançar os objetivos organizacionais. A liderança efetiva pressupõe, portanto, o
conhecimento das principais teorias motivacionais que podem orientar as ações do
líder com o objetivo de canalizar os esforços dos liderados.
É CORRETO afirmar, tendo em conta os conceitos básicos das teorias da
motivação, que
A) a expectativa dos indivíduos sobre a sua habilidade em desempenhar uma tarefa
com sucesso é uma importante fonte de motivação no trabalho.
B) objetivos genéricos e abrangentes, que dão margem para diferentes interpretações
e ações, são uma importante fonte de motivação no trabalho.
C) os indivíduos tendem a se esforçar e a melhorar seu desempenho, quando
acreditam que esse desempenho diferenciado resultará em recompensas para o
grupo.
D) todas as modalidades de recompensas e punições são legítimas, quando seu
intuito é estimular os esforços individuais em prol dos objetivos organizacionais.
E) todos os indivíduos possuem elevadas necessidades de poder, e a busca por
atender a essas necessidades direciona os seus esforços individuais.
Questão 3) Leia o trecho:
Fatores culturais exercem influência no comportamento de compra dos consumidores.
PORQUE

A cultura consiste no conjunto compartilhado de valores e crenças duradouras que
caracterizam e distinguem grupos sociais.

A respeito dessas duas afirmações, é CORRETO afirmar que
A) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
B) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
C) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
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D) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
E) as duas afirmações são falsas.
Questão 4) O laboratório de biotecnologia Ypslon apresentou resultados muito abaixo
do esperado na última pesquisa de satisfação dos clientes. Diante disso, encarregou o
responsável pelo Departamento de Recursos Humanos, Dr. Garrido, de desenvolver
um programa de treinamento, visando à melhoria do atendimento ao cliente.
Com base na situação descrita, considere os seguintes objetivos de um
programa de Treinamento e Desenvolvimento:

I. proporcionar ao funcionário oportunidades para o contínuo desenvolvimento em seu
cargo atual;
II. utilizar instrumental adequado que permita a medição do desempenho do
funcionário durante um dado período de tempo;
III. mudar a atitude dos funcionários para criar um relacionamento interpessoal mais
satisfatório e para aumentar o seu nível de envolvimento;
IV. identificar os funcionários que necessitam de reciclagem e selecionar os
empregados com condição de receberem promoção ou serem transferidos.
Estão CORRETOS somente os objetivos
A) I e III.

B) III e IV.

C) II e III.

D) I e IV.

E) I e II.

Questão 5) Considerando-se a necessidade de se criar uma intensa colaboração
entre todos os funcionários para atingir as metas estipuladas, o gerente do
Restaurante Paladar Exótico decidiu aplicar um Plano de Incentivo de Grupo, por meio
de bonificações à sua equipe de funcionários.
Qual das alternativas representa adequadamente esse Plano de Incentivo de
Grupo?
A) Incentivar o desempenho diferenciado dos diversos subgrupos componentes da
equipe de funcionários.
B) Promover à posição de supervisor do grupo o funcionário que mais se destacar na
realização das suas atividades.
C) Recompensar, de forma diferenciada, os funcionários, com base na experiência
deles.
D) Recompensar o conjunto dos funcionários sempre que as metas esperadas do
restaurante forem atingidas ou superadas.
E) Recompensar os funcionários que se destacarem na superação das metas
individuais.
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Questão 6) Leia o trecho:
Dois membros do comitê de gestão dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro,
discordam quanto ao local onde devem ser realizadas as provas de remo. Pode-se afirmar
que o conflito entre esses dois membros será prejudicial para o desempenho do comitê.
PORQUE

O conflito não é possível de ser administrado, uma vez que resulta da incompatibilidade
interpessoal ou de relacionamento entre dois ou mais membros de um grupo.
A respeito dessas duas afirmações, é CORRETO afirmar que
A) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
B) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
C) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
D) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
E) as duas afirmações são falsas.

O texto a seguir refere-se às questões 7 e 8.
Alberto Santos, diretor de marketing da 14 Bis Linhas Aéreas, dividiu a base de
clientes da empresa em cinco grupos, com base no tamanho, na participação
percentual na receita, no custo de atendimento e nos volumes de transações atuais
(valor real) e potenciais (valor estratégico).
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Questão 7) Considerando-se as informações contidas na figura, Alberto Santos pode
concluir que
A) a receita de cada grupo é positivamente relacionada ao custo de atendimento.
B) a receita de cada grupo é positivamente relacionada ao valor estratégico do cliente.
C) a receita por cliente varia em função do tempo de relacionamento.
D) mais de dois terços da receita provêm de 10% dos clientes.
E) o custo de atendimento é positivamente relacionado ao valor real do cliente.

Questão 8) Com base na análise da figura, Alberto Santos pode definir a estratégia de
marketing de relacionamento para a sua empresa.

Devem ser usadas estratégias de retenção para os clientes do Grupo 1.
PORQUE

O Grupo 1 é o que apresenta maior potencial de crescimento.
A respeito dessas duas afirmações, é CORRETO afirmar que
A) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
B) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
C) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
D) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
E) as duas afirmações são falsas.
Questão 9) Parte da revisão orçamentária de uma empresa consiste no acompanhamento
do valor empregado em estoques. A tabela abaixo resume as diversas entradas e saídas de
estoque de calças da Armando & Silva Confecções Ltda.
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Sobre esse assunto, considere as afirmativas sobre a avaliação do valor do
estoque, ao final do mês de outubro, a seguir:

I. Considerando-se o método do Custo Médio, o valor do estoque é de R$ 550,00.
II. Considerando-se o método “PEPS” (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair), o valor do
estoque é de R$ 600,00.
III. Considerando-se o método “UEPS” (Último a Entrar, Primeiro a Sair), o valor do
estoque é de R$ 500,00.

Em relação a essas afirmativas, é CORRETO afirmar que
A) estão corretas somente as afirmativas I e II.
B) estão corretas somente as afirmativas I e III.
C) estão corretas somente as afirmativas II e III.
D) nenhuma afirmativa está correta.
E) todas as afirmativas estão corretas.

Questão 10) A Camurati S.A. é uma empresa de médio porte que produz rolos de
filmes plásticos que serão utilizados como embalagens. Seus clientes são grandes
empresas alimentícias, e seus fornecedores são grandes empresas petroquímicas. O
produto da Camurati S.A. é altamente padronizado, a concorrência é intensa e a
competição se dá unicamente por preço.
Qual das seguintes alternativas descreve a situação competitiva para a Camurati
S.A.?
A) A rivalidade entre as empresas do setor é baixa, e, por isso, a situação da empresa
no longo prazo é estável.
B) Existe uma elevada diferenciação dos produtos da empresa, e, devido a isso,
apresenta uma vantagem competitiva perante os concorrentes.
C) Existe uma elevada homogeneidade entre as empresas do setor, e, por isso,
necessita ser operacionalmente eficiente ou ter economias de escala.
D) Possui um grande poder de barganha perante seus fornecedores, e, em
conseqüência, consegue comprar a mercadoria a custos inferiores aos dos seus
concorrentes.
E) Tem grande poder de barganha com seus clientes, e, por isso, consegue vender a
mercadoria a preços superiores aos de seus concorrentes.
Questão 11) A Gatos e Cães S.A. analisa o projeto de um novo tipo de ração para
cachorros. O gerente financeiro responsável estimou o seguinte gráfico para o Valor
Presente (VP) das saídas de caixa e o Valor Presente de entradas de caixa em função
do custo de capital:
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Com base nesse gráfico, qual é a decisão que o gerente financeiro deve tomar
em relação ao projeto da nova ração?
A) Abandonar o projeto, se o custo de capital for igual a 30%.
B) Abandonar o projeto, se o custo de capital for menor que 10%.
C) Investir no projeto, se o custo de capital for igual a 20%.
D) Investir no projeto, se o custo de capital for maior ou igual a 40%.
E) Investir no projeto, se o custo de capital for menor que 50%.

Questão 12) A Brás Eletrônicos Ltda. monta computadores pessoais. Uma das peças
utilizadas na montagem é a placa de memória RAM. No gráfico abaixo são mostradas
as quantidades dessas placas em estoque ao final de cada dia, nos últimos 30 dias, e
o nível de ressuprimento. Ao final do dia, o administrador de compras verifica a
necessidade de realizar um pedido de peças e, quando necessário, realiza-o
imediatamente no sistema on-line do fornecedor.
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Sabendo-se que o lead time é o tempo entre o pedido de suprimento e sua
entrada no estoque da empresa (considere que não existe perda de tempo entre
a entrega e a entrada em estoque), conclui-se que o lead time médio no período
é de

A) 1 dia.

B) 2 dias.

C) 3 dias.

D) 9 dias.

E) 10 dias.

Questão 13) Os parâmetros fundamentais do MRP (Material Resource Planning) são
o tamanho de lote de pedido, o estoque de segurança e o prazo de entrega (lead
time). O departamento de produção de uma empresa tem uma previsão de utilização
de parafusos, no processo de manufatura, apresentada na tabela abaixo, ainda
incompleta:

Os parafusos são vendidos pelos fornecedores de material em lotes de 500 unidades,
isto é, podemos apenas comprar múltiplos desse valor (500, 1000, 1500, etc.). O prazo
de lead time é de duas semanas, o estoque de segurança é de 200 unidades, o
estoque inicial é de 400 unidades, e não houve nenhum pedido feito nas duas últimas
semanas.
Qual é o estoque médio projetado para as cinco semanas seguintes?

A) 500.

B) 400.

C) 300.

D) 200.

E) 120.
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Questão 14) Você é consultor e estuda o mercado de esmagamento de soja no Brasil.
Os produtos comercializados nesse mercado são farelo de soja e óleo vegetal. As
plantações de soja estão espalhadas por todo o interior do país. A margem de lucro
dos produtos é muito pequena, e a logística é um custo significativo da operação. O
transporte é feito via modal rodoviário e o volume de soja colhida é muito superior ao
volume somado de farelo e óleo.
Para ter um desempenho sustentável em longo prazo, é necessário que as
empresas tenham:

I. grande volume de esmagamento;
II. proximidade de centros de plantação de soja;
III. frota de transporte próprio;
IV. localização perto de uma grande capital metropolitana.
Estão CORRETAS somente as afirmativas

A) I e III.

B) II e III.

C) I e II.

D) III e IV.

E) I e IV.

Questão 15) A Gráfica Universitária pretende comercializar a Revista Educação no
mercado brasileiro. Os gestores da empresa estimam gastos variáveis de R$ 1,50 por
revista processada e gastos fixos na ordem de R$ 100.000,00 por mês. Por outro lado,
os gestores comerciais esperam obter R$ 1,00 por revista comercializada, além de R$
130.000,00 mensais relativos à receita de publicidade.
Permanecendo as demais condições constantes, para se alcançar um lucro de
R$ 10.000,00 por mês, será necessário comercializar

A) 220.000 assinaturas.

B) 80.000 assinaturas.

D) 40.000 assinaturas.

E) 20.000 assinaturas.

C) 60.000 assinaturas.

Questão 16) Os produtos CALÇA e CAMISA, fabricados pela Cia. Veste Bem, são
vendidos por R$ 100,00 e R$ 70,00, respectivamente. Os dados de seu processo de
produção, envolvendo o material direto e o tempo unitário que os produtos demandam
para ser confeccionados nos três departamentos produtivos estão descritos na tabela:
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Sabendo-se que o mercado está disposto a comprar, mensalmente, 500
unidades do produto CALÇA e 1.000 unidades do produto CAMISA, e que a
capacidade produtiva de cada departamento é de 320 horas/mês, identifique o
mix de produção que proporciona o maior resultado econômico possível:

D) 400 calças e 1.000 camisas.

A) 500 calças e 1.000 camisas.
B) 500 calças e 850 camisas.

E) 0 (zero) calça e 1.000 camisas.

C) 500 calças e 0 (zero) camisa.

OBS.: CADA QUESTÃO VALE 0,625 PONTOS
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