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1. A EMPRESA MADE IN BRASIL 
 

 APRESENTAÇÃO DO JOGO 

O Business Simulation é uma competição entre oito equipes de até cinco 

participantes que ocorre dentro de um simulador que cria um ambiente empresarial 

do setor industrial. Todas as empresas simuladas são sociedades anônimas de capital 

aberto, ou seja, todas possuem ações cotadas e negociadas na Bolsa de Valores. 

Cada integrante da equipe é responsável por uma diretoria da empresa, sendo elas 

Vendas, Financeira, Recursos Humanos e Produção. 

O jogo é composto por 9 períodos, sendo o primeiro somente para teste e 

entendimento da plataforma de tomada de decisão. Cada período jogado equivale a 

um trimestre virtual, dentro de cada período a equipe precisa tomar decisões 

estratégicas como, propaganda, preços, desenvolvimento e volumes de produção, 

número de trabalhadores, salários, benefícios, empréstimos, aplicações, 

adiantamentos, distribuição de dividendos, inserções publicitárias, pesquisa e 

desenvolvimento de qualidade do produto fabricado/comercializado. 

A cada período iniciado é distribuído um jornal informativo denominado “A 

Gazeta”, onde todas as informações que nele constam é editada pelo coordenador do 

jogo. Todos os relatórios e informações que constam na Gazeta devem ser utilizados 

para auxiliar as equipes na formação da estratégia e na tomada de decisão do 

período.  
Figura 1 - Fluxo de tomada de decisões. 

 
Fonte: Manual BSG - Business Simulation Game (2015).  
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 BOLSA DE VALORES 

As cotações das ações das empresas podem sofrer dois tipos de variações que 

irão determinar seus valores e variações ao final de cada período. A primeira variação 

se dá através de uma situação macroeconômica do mercado de capitais, fazendo com 

que as oscilações de preço das ações das empresas sejam em igual intensidade. Já 

a segunda influência é o desempenho individual de cada empresa, que está 

diretamente ligado a boa ou má gestão por parte das decisões dos diretores. Este 

desempenho é medido e avaliado através de diversos indicadores, como, Patrimônio 

Líquido, Rentabilidade do Ativo, Margem de Lucro, Capital Circulante Liquido, 

Endividamento Total, Participação nas Vendas. 

Com exceção do Patrimônio Líquido que possui peso 3, todas as outras 

possuem o mesmo peso, a valorização das ações se dá através do desempenho 

desses indicadores, quanto melhor o resultado da empresa, melhor será o seu 

desempenho na Bolsa de Valores. Caso em alguma rodada ocorra uma capitalização 

por meio da oferta de ações, este valor será deduzido do PL para efeito de cálculo 

das futuras ações, caso exista esse tipo de capitalização o mesmo será informado na 

Gazeta do próximo período. 

 

 RELATÓRIOS GERENCIAIS 

Todas as informações estratégicas necessárias para as tomadas de decisões 

são encontradas dentro dos relatórios contábeis, mercadológicas, operacionais e a 

própria Gazeta atualizada do período. Todos os relatórios são idênticos para todas as 

empresas, com exceção do relatório operacional que é confidencial e individual para 

cada empresa. 

a) Relatório Contábil: esse relatório apresenta o Balanço Patrimonial e a 

Demonstração de Resultado do Exercício, assim como, informações 

importantes da empresa e seus concorrentes.  
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Figura 2 – Relatório Contabil – Período 1 – Teste 

 

 
Fonte: WebSimulador – BSG (2016) 

 

b) Relatório de Mercado: nele é possível a atual situação do mercado, vendas 

relativas a cada empresa e em cada região, demanda e venda por região, 

indicadores macroeconômicos e valores das ações na Bolsa de Valores. 
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Figura 3 – Relatório de Mercado – Período 1 – Teste 
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Fonte: WebSimulador – BSG (2016) 

c) Relatório Operacional: neste relatório todas as informações contidas nele 

são confidenciais para cada empresa, e possui informações sobre as áreas: 

comercial, produção, recursos humanos e financeiro. As informações 

contidas no relatório são cruciais e de extrema importância para a tomada 

de decisões dos períodos subsequentes.  

Figura 4 – Relatório Operacional – Período 1 – Teste 
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Fonte: WebSimulador – BSG (2016) 

 

d) Gazeta: é através desse documento que o coordenador coloca todas as 

informações referentes ao mercado, que irão auxiliar na tomada de decisão. 

Nele é possível encontrar os preços das matérias primas, a taxa de juros, 

estimativa de importação, o valor de venda das maquinas, assim como, as 

demais informações macroeconômicas que ocorrem durante o período. 
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Figura 5 – Gazeta – Período 1 – Teste 

 
Fonte: WebSimulador – BSG (2016) 

 

 ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS 

Essa área é responsável por todas as decisões e execuções comerciais 

definidas pela empresa, ou seja, um vasto conhecimento do mercado é necessário e 

essencial para que um bom gerenciamento ocorra, especialmente porque existem 

diversos fatores que influenciam a demanda e as formas como os produtos podem ser 

comercializados. 

a) Compradores: todas as empresas produzem e comercializam um único 

produto de consumo durável. Todas iniciam o período com o mesmo padrão 

de qualidade. Todos os compradores são distribuidores e não consumidores 

finais. 

b) Demanda: as vendas estão diretamente ligadas a demanda do período, a 

qual deve ser o mais precisa possível para evitar desperdício ou sobra de 

material em estoque. Os principais fatores que influenciam a demanda são: 

região, preço, publicidades, prazo, sazonalidade, importação e crescimento 
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do setor. A empresa pode controlar e influenciar os preços, prazos e 

publicidades, porém os outros estão fora do controle da mesma. 

 

1.4.1. Regiões 
Cada empresa representa uma determinada região, no caso da MADE IN 

BRAZIL que esta localizada na Região 1. A principal vantagem da venda na sua 

própria região é que os custos de distribuição são 50% menores do que nas vendas 

efetuadas nas demais regiões. Todas as empresas estão liberadas a influenciar e 

vender na demanda das demais regiões através de politicas de preço, prazo de 

vendas e propagandas diferenciadas, sendo a definição dos mesmos independentes 

para cada região. 

 

O preço é o principal influenciador da demanda, inclusive por possuir uma 

altíssima elasticidade, ou seja, por menor que seja a variação no preço a variação que 

pode ocorrer na demanda pode ser enorme. O preço praticado pela concorrência 

também pode influenciar diretamente a demanda, por isso antes das decisões é 

necessário analisar os preços que o mercado vem praticando. 

 

1.4.2. Prazo de Venda 
Por ser um bem com um valor agregado relativamente elevado, ele requer uma 

forma diferenciada de pagamento para que possa ser adquirido pela maioria dos 

consumidores. A demanda está ligada a este prazo, quanto maior o prazo e menor a 

parcela maior será a demanda ofertada. 

 

1.4.3. Publicidade 
Todas as propagandas veiculadas são feitas através de agencias, os 

distribuidores tendem a comprar daquela empresa que está investindo mais no 

objetivo do consumidor. O numero máximo de inserções por período é de nove peças 

e seu efeito pode durar até 3 períodos de forma decrescente. 

 

1.4.4. Sazonalidade 
A sazonalidade é um aumento da demanda acima da media normal do mercado 

em determinado período do ano, no caso, eles ocorrem no quarto trimestre de cada 

ano, nos períodos 4, 8 e 12.  
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1.4.5. Crescimento do Setor 
Este dado é determinado pela atividade industrial do setor em geral, ele poderá 

ser negativa, zero ou positiva. Quando negativa significa que houve uma retração, 

quando zero significa que não houve alteração na atividade industrial e quando 

positiva indica que houve expansão do setor, todos esses dados estão presentes no 

Relatório de Mercado. 

 

1.4.6. Importação 
O setor é formado por fabricantes nacionais e estrangeiros, onde existe uma 

competição direta entre os fabricantes nacionais  e os estrangeiros de forma indireta. 

 

1.4.7. Redistribuição da Demanda 
Quando a demanda de todas as regiões for maior do que a quantidade de 

produtos que a empresa é capaz de vender, o departamento comercial irá priorizar a 

região onde ela se encontra, o restante será perdido ou redistribuída. 

 

1.4.8. Formas de Comercialização 
Existem três formas de recebimento das vendas, abaixo conseguimos entender 

melhor cada uma delas. 

 
Figura 6 – Formas de Recebimento 

 
Fonte: Manual BSG (2015) 
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 ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 

É a área responsável pela fabricação dos produtos que serão disponibilizados 

para venda, ele será responsável por manter uma quantidade de produção 

balanceada a fim de evitar desperdícios e sobras, assim como, manter os custos o 

mais baixo possível.  

Para produzir seu único bem a empresa necessita de 1 unidade da matéria-

prima A e 2 da B, a capacidade de produção está diretamente ligada a quantidade de 

máquinas utilizadas, a quantidade de empregados, do índice de produtividade, do 

nível de atividade e eventualmente de horas de produção extra. 

 

1.5.1. Tipos de Máquinas 
Existem três tipos de máquinas, conforme a tabela abaixo, cada empresa 

começa com cinco maquinas do tipo Alfa. 
Figura 7 – Tabelas de Máquinas 

 
Fonte: Manual BSG (2015) 

a) Preço de Compra: o valor da manual é referente ao período inicial 0. Nos 

demais períodos a gazeta apresentará a variação no valor de compra 

e/ou venda das máquinas. 

b) Produção: valor considerado com um nível de atividade de 100% da 

capacidade, sem considerar horas extras. 

c) Número de Empregados: é o número de pessoas necessárias para que 

a maquina possa operar normalmente. 

 

1.5.2. Compra de Matéria-Prima 
Existem duas matérias-primas necessárias para o processo, e ambas podem 

ser compradas de dois fornecedores: programada e emergencial. Para comprar do 

primeiro, o qual possui um custo mais baixo é necessário um planejamento 

antecipado, ou seja, com um período de antecedência, nesse caso, para o período P 

o pedido deve ser feito no período P-1.  
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Podemos verificar abaixo as formas de pagamento para as compras a prazo: 
Figura 8 – Formas de Pagamento (a prazo) 

 
Fonte: Manual BSG (2015) 

 

Enquanto o fornecedor emergencial ele entrega no mesmo período, caso os 

itens programados venham a ser insuficientes, porém os valores de venda dos mesmo 

são 30% superiores ao programado. 

 

 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Essa área é responsável por todas as contratações, demissões, politica de 

remuneração e treinamentos. O diretor dessa área tem por objetivo monitorar a 

motivação dos funcionários afim de evitar greves e aumentar sua produtividade. Todas 

as empresas iniciam com 470 funcionários na fábrica, 20 administrativos e 10 em 

vendas, os funcionários administrativos são considerados despesas fixas, não é 

possível contratar nem demitir, assim como eles não são considerados nas contas de 

horas extras se necessário.  

Cada empresa possui uma capacidade máxima de 1.440 funcionários na 

produção, a produtividade destes novos contratados está diretamente ligada aos 

benefícios oferecidos pela empresa, investimentos em treinamento e o índice de mão 

de obra pelo mercado, que é divulgado no relatório de Mercado. 

Quando demitidos, os funcionários da produção acabam custando 60% do 

salário trimestral, trazendo também uma queda na motivação e consequentemente da 

produtividade, se o numero de demissões for muito grande podem ocorrer greve no 

período subsequente. 
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As horas extras tem um custo adicional de 50% por hora, o que acarreta em 

um aumento de custo de produção. Uma vantagem é o investimento em treinamento 

para novas funcionários o que tende a aumentar a produtividade, assim como, a 

motivação de todos. Outro beneficio que é positivo é a participação nos lucros que 

pode corresponder a no máximo 10% do lucro liquido da empresa, o pagamento do 

mesmo é dada no período seguinte a apuração do lucro. 

 

2. A EQUIPE E SUA ORGANIZAÇÃO 
 

A equipe MADE IN BRASIL era composta por quatro diretorias: vendas, 

produção, recursos humanos e financeira. A estrutura organizacional pode ser vista a 

seguir: 
Figura 9 – Organograma Gerencial Made in Brasil 

 
Fonte: Elaborado pelo aluno (2016) 

 

ANÁLISE POR PERIODO DOS RESULTADOS 

 Período 1 

 
O período 1 caracteriza como teste para o restante do jogo. Nos tópicos 

seguintes, serão explanadas as decisões por área. 

 

2.1.1. Produção 

A produção foi programada para trabalhar em sua capacidade máxima para 

tentarmos absorver a maior demanda possível, assim como a programação de 

compras de matéria prima para o próximo período já foi planejado dessa mesma 

forma, atualmente não vemos necessidade de ampliação da linha de produção, 
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inclusive porque os mesmos acarretariam em um aumento de custo elevado e 

desnecessário para a atual conjuntura econômica. 

 

2.1.2. Comercial 

Decidimos em manter os preços iguais em todas as regiões com exceção da 

Região 1, na qual por ser nossa região o custo de transporte é 50% mais baixo do que 

no restante. Dessa mesma forma aumentamos a publicidade em nossa região para 5 

em comparação com as outras que mantivemos em 3, isso visando um aumento de 

market share na nossa região mais competitiva. 

Já no mercado externo, mantivemos o preço das demais regiões convertidas 

em dólar, e incluímos apenas 1 inserção publicitaria devido ao alto custo e as altas 

taxas de conversão de dólar do período de 3,98. 

 

2.1.3. Recursos Humanos 

Foi definido a manutenção do quadro para este primeiro período, com um leve 

aumento no percentual de treinamento para 15%, assim como uma participação nos 

resultados de 1%. Para o próximo período estamos analisando o tamanho do quadro, 

que aparentemente encontra-se superior a necessidade de funcionamento da fábrica. 

 

2.1.4. Finanças 

Nenhum empréstimo, nem adiantamento foi provisionado para este período, 

iremos iniciar com alguns poucos investimentos em melhoria da produtividade do 

quadro de funcionários atual e trabalhar com o que temos disponível, trazendo uma 

melhora lenta entre os períodos. 
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 Período 2 
Figura 10 - Folha de Decisões Período 2. 

 
Fonte: WebSimulador – BSG (2016) 

 

2.2.1. Produção 

Após análises mercadológicas decidimos em aumentar as compras de cada 

MP em 12,5%. Desta forma, aumentaremos nosso custo de estocagem, porém, no 

período de sazonalidade (Natal) teremos material em estoque para atender o aumento 

da demanda e evitaremos compras emergenciais. Mais uma vez a produção foi 

programada para trabalhar em sua capacidade máxima para tentarmos absorver a 

maior demanda possível. 

 

2.2.2. Comercial 

Visando manter a tendência de elevação do market share nas regiões 1, 2, 3 e 

4, somado à baixa elevação nos custos, decidimos em manter os preços iguais nestas 

regiões. Reduzimos para 4 a publicidade em nossa região e mantivemos a publicidade 
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em 5 nas regiões 2, 3 e 4. Nas regiões onde o market share está baixo (5, 6, 7 e 8) 

reduzimos levemente o preço, aumentamos a publicidade nestas de 3 para 5 e 

aumentamos o prazo de pagamento (1+2) para estimular o consumo e aumentar 

nossa competitividade.  

Já no mercado externo, em função da valorização do dólar reduzimos o preço 

para buscarmos aumentar nossa competitividade. Mantivemos apenas 1 inserção 

publicitaria devido ao alto custo e as altas taxas de conversão de dólar do período de 

4,03. 

 

2.2.3. Recursos Humanos 

O quadro de funcionários da empresa conta hoje com 470 funcionários ao total 

(400 nas máquinas (80x5 máquinas), 30 entre administrativo e vendas e 40 ociosos). 

Conforme indicado no primeiro período, analisamos este quadro e decidimos pela 

demissão de 20 destes funcionários ociosos para adequar a necessidade de 

funcionamento da fábrica. Além disto, por já possuirmos funcionários mais antigos 

reduziremos o percentual de treinamento de 15% para 10% e aumentaremos a 

participação nos resultados de 1% para 2%.  

 

2.2.4. Finanças 

Reajustamos o percentual de treinamento e reduzimos o quadro de 

funcionários, o que acarretará em uma redução de custos. Nenhum empréstimo, nem 

adiantamento foi provisionado para este período. Investimos em estoque buscando 

performance nos próximos períodos. 
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 Período 3  

Figura 11 - Folha de Decisões Período 3. 

 

Fonte: WebSimulador – BSG (2016) 

 

2.3.1. Produção 

As compras foram realizadas considerando a necessidade normal para o 

período, com um acréscimo de 35% para suportar a sazonalidade esperada para o 

próximo período. Optamos por realizar um investimento de 100 mil em P&D para 

buscar um aprimoramento do produto e uma melhor colocação no mercado. 

Decidimos não investir em novas máquinas nesse momento e também trabalhar 

dentro da capacidade produtiva normal da fábrica. 
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2.3.2. Comercial 

Baseado nos resultados até o último período e se aproximando o período de 

sazonalidade, decidimos o seguinte => Regiões 1 e 2: Reduzir o preço para 440 e 

aumentar publicidade para 4. Nas demais regiões trazer o preço para 445 e 

propaganda em 4. Considerando o reajuste de 2,5% e o fato da maior parte do efeito 

da propaganda ser no período da solicitação e, para evitar saturação, deixaremos 

para fazer um investimento maior em publicidade no próximo período. Prazo de 

pagamento 1+1 para todas regiões. Manteremos o preço e investiremos em 

publicidade para aumentar nossa participação no exterior. 

 

2.3.3. Recursos Humanos 

O quadro de funcionários da empresa conta hoje com 450 funcionários ao total, 

dos quais,400 nas máquinas (80x5 máquinas), 30 entre administrativo e vendas e 40 

ociosos. Conforme indicado no primeiro período, analisamos este quadro e decidimos 

pela demissão de 20 no período anterior e agora serão demitidos mais 20 destes 

funcionários ociosos para adequar a necessidade de funcionamento da fábrica. 

Iremos manter o percentual de treinamento em 10%, assim como a participação nos 

lucros em 2%. Criamos também um programa de recolocação dos dispensados no 

mercado, minimizando o impacto negativo que a demissão pode vir a causar. 

 

2.3.4. Finanças 

Reajustamos o percentual de treinamento e reduzimos o quadro de 

funcionários, o que acarretará em uma redução de custos. Nenhum empréstimo, nem 

adiantamento foi provisionado para este período. Investimos em estoque buscando 

performance nos próximos períodos. 
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 PERIODO 4 
Figura 12 - Folha de Decisões Período 4. 

 
Fonte: WebSimulador – BSG (2016) 

 

2.4.1. Produção 

As compras foram programadas de acordo com a demanda esperada para o 

próximo período, alteramos a forma de pagamento dos fornecedores para 

acompanhar a decisão comercial. Aumentamos em 25% a capacidade produtiva 

nesse período. Não compraremos novas maquinas. E mantivemos a estratégia de 

investimento de $100.000 em P&D. 

 

2.4.2. Comercial 

Considerando o período sazonal iremos estimular as vendas em todas as 

regiões aumentando o prazo para 1+2, exceto na região 1 e aumentaremos 

publicidade para 8 em todas as regiões. Em função da constante e significativa 
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elevação do dólar reduzimos o preço para acompanhar o câmbio e aumentamos 

publicidade para 5. 

 

2.4.3. Recursos Humanos 

A empresa encerrou o seu processo de redução de quadro de funcionários. 

Manteve a parte de treinamento em 10% e participação de lucros em 2%. A previsão 

do aumento de demanda está sendo atendida por meio de elevação de 25% da 

produção, isso gera hora extra, estando cientes de que um aumento de carga horário 

por mais de 3 meses implicara em incorporação ao salário com reflexos nos 

benefícios, não sendo este o objetivo da empresa. 

Será criado um plano de cargos e salários, considerando o grau de 

escolaridade, tempo de serviço na função e tempo de serviço na empresa. Da mesma 

forma será criado uma grade salarial composta por cinco níveis, sendo que o nível 3 

deverá corresponder a média salarial do mercado das industrias da região, com 

pesquisa de mercado e atualização da grade anualmente, por ocasião da convenção 

coletiva da categoria. Permanece o monitoramento do índice de produtividade, do 

grau de motivação e da possibilidade de greve, estando prevista medidas imediatas 

no caso de alteração de qualquer um desses itens. 

 

2.4.4. Finanças 

Mantivemos o percentual de treinamento, o quadro de funcionários manteve-

se o mesmo no caso e nenhum custo de rescisão irá tomar efeito nesse período. 

Nenhum empréstimo foi efetuado. Efetuamos uma antecipação de recebíveis no valor 

de $500.000 principalmente pelo fato do juro do mesmo ser menor do que o do 

empréstimo de LP ou CP. 

O único investimento que fizemos no período foi mais um aporte de 

investimento em P&D no montante de $100.000, esperando um resultado positivo na 

melhora da qualidade dos nossos produtos assim como da nossa margem de venda. 
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 Período 5 

Figura 13 - Folha de Decisões Período 5. 

 
Fonte: WebSimulador – BSG (2016) 

 

2.5.1. Produção 

As compras de MP foram programadas para atender a demanda do próximo 

período, considerando uma produção plena pela fábrica. Os pagamentos de MP estão 

previstos para acompanhar o fluxo de caixa das vendas. Mantido o investimento em 

P&D dos períodos anteriores. Substituição de uma máquina Alfa em razão da 

necessidade de se reduzir a depreciação. 

 

2.5.2. Comercial 

Considerando o período sazonal iremos estimular as vendas em todas as 

regiões aumentando o prazo para 1+2, exceto na região 1 e aumentaremos 

publicidade para 8 em todas as regiões. Em função da constante e significativa 
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elevação do dólar reduzimos o preço para acompanhar o câmbio e aumentamos 

publicidade para 5. 

 

2.5.3. Recursos Humanos 

O quadro de colaboradores apresentou um ganho de produtividade de 9% 

desde o início das atividades, da mesma forma, a produção/homem saltou de 21,49 

para 31,98, um ganho de 48,81%. Estas melhorias capacitam a empresa a aumentar 

sua produção por meio de um rendimento e produtividade superiores, atingindo o 

equilíbrio de seu quadro de colaboradores após as dispensas iniciais.  

O RH está pronto a atender eventual aumento da demanda. O plano de cargos 

e salários em processo de implantação manterá salários e benefícios rigorosamente 

de acordo com o praticado pelo mercado, em alguns casos, superando a 

concorrência, isso deverá aumentar a satisfação, reduzindo o absenteísmo e a perda 

de talentos. Será mantido 10% para treinamento e 2% de participação de lucros. Não 

se houve dispensas ou contratações nesta fase.   

 

2.5.4. Finanças 

Mantivemos o percentual de treinamento, o quadro de funcionários não teve 

nenhuma alteração, no caso nenhum custo de rescisão irá tomar efeito nesse período. 

Nenhum empréstimo foi efetuado. Efetuamos mais uma antecipação de recebíveis no 

valor de $500.000. 
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 Período 6 

Figura 14 - Folha de Decisões Período 6. 

 
Fonte: WebSimulador – BSG (2016) 

 

2.6.1. Produção 

A compra de matéria prima foi realizada para atender a demanda do próximo 

período e para compor parte do estoque necessário para atender o período de 

sazonalidade que se aproxima. Resolvemos manter também o investimento de 

$100.000 em P&D. 

 

2.6.2. Comercial 

Neste período a estratégia foi buscar manter a elevação das margens de lucros, 

observada no último período, no entanto, reduziu-se o preço a um valor próximo do 

preço médio do mercado, exceto na região 1 que já está com preço nessa condição, 

visando elevar as vendas. Decidimos manter o prazo 1+2 e elevarmos o investimento 
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em publicidade para 7, seguindo na mesma estratégia. Da mesma forma no exterior, 

reduziremos o preço, no entanto, vamos manter a publicidade nos níveis anteriores. 

 

2.6.3. Recursos Humanos 

Nesse período alteramos um pouco o nosso posicionamento no mercado, 

estávamos com o salário abaixo da média do mercado dessa forma equiparamos e 

trouxemos para 3.100, aumentamos o treinamento de 10% para 15%, dessa forma 

esperamos aumentar nossa produtividade para os próximos períodos de sazonalidade 

que estão a caminho. Com relação a participação mantivemos em 2% como nos 

períodos anteriores. 

 

2.6.4. Finanças 

O último período trouxe uma melhora nas vendas chegando perto do 0 a 0 no 

resultado, esperamos agora para o próximo uma melhora substancial, principalmente 

pelo fato de que a qualidade do nosso produto está substancialmente acima no 

mercado. Teremos um leve aumento nos custos devido ao aumento salarial para os 

próximos períodos. 
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 Período 7 
Figura 15 - Folha de Decisões Período 7. 

 
Fonte: WebSimulador – BSG (2016) 

 

2.7.1. Produção 

As compras foram programadas para suportar a produção do próximo período, 

acrescida em 15%, em razão do preço da matéria prima estar atraente. Aumentamos 

em 25% a capacidade produtiva nesse período para atender a demanda que se 

espera para o período sazonal. Deixamos de investir em P&D por já termos 

conseguido um produto de qualidade superior. 

  

2.7.2. Comercial 

O último período trouxe mais uma melhora substancial nas vendas e no caixa, 

mantivemos a mesma estratégia nessa rodada principalmente por termos um produto 
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de qualidade superior o que nos permite aumentarmos a margem na venda do 

mesmo. Nenhum empréstimo ou provisionamento foi feito nessa rodada. 

 

2.7.3. Recursos Humanos 

Aumentamos a produtividade extra da fábrica para cobrir a demanda que está 

aumentando consideravelmente nos últimos períodos e principalmente para o 

próximo. Dessa forma, com a fábrica fazendo hora extra, alguns ajustes legais foram 

feitos. 

HORAS EXTRAS - Constituição Federal (1988):  
“Art. 7º - inciso XVI: a duração normal do trabalho, salvo os casos especiais, é de 8 

(oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais, no máximo.” 

 

REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CLT art. 59º:  
“A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em 

número não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre empregador e 

empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho” e será de, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) superior à da hora normal. ” 

 

2.7.4. Finanças 

O último período trouxe mais uma melhora substancial nas vendas e no caixa, 

mantivemos a mesma estratégia nessa rodada principalmente por termos um produto 

de qualidade superior o que nos permite aumentarmos a margem na venda do 

mesmo. Nenhum empréstimo ou provisionamento foi feito nessa rodada. 
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3. RELATÓRIOS MENSAIS DA EMPRESA MADE IN BRASIL 
 

 Período TESTE 

 

 
Fonte: WebSimulador – BSG (2016) 
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 Período 1 

 

 
Fonte: WebSimulador – BSG (2016) 
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 Período 2 

 

 
Fonte: WebSimulador – BSG (2016) 
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 Período 3 

 

 
Fonte: WebSimulador – BSG (2016) 
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 Período 4 

 

 
Fonte: WebSimulador – BSG (2016) 
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 Período 5 

 

 
Fonte: WebSimulador – BSG (2016) 
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 Período 6 

 

 
Fonte: WebSimulador – BSG (2016) 
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 Período 7 

 

 
Fonte: WebSimulador – BSG (2016) 
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 Período 8 

 

 
Fonte: WebSimulador – BSG (2016) 
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4. GRÁFICOS DA EMPRESA MADE IN BRASIL  

 
4.1 Capital Circulante Líquido 

 
Gráfico 1 - Capital circulante líquido. 

 
 

4.2 Endividamento 

 
Gráfico 2 - Endividamento. 

 

 



 36 

4.3 Margem de Lucro 

 
Gráfico 3 - Margem de lucro. 

 
 

4.4 Participação de Mercado 

 
Gráfico 4 - Participação de Mercado. 
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4.5 Patrimônio Líquido 

 
Gráfico 5 - Patrimônio líquido. 

 
 

4.6 Rentabilidade do Ativo 

 
Gráfico 6 - Rentabilidade do ativo. 
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4.7 Cotação das Ações e Ranking Final 

 
Podemos observar no gráfico abaixo a variação das ações da empresa durante 

todos os períodos de decisão, o que resultou na 3ª posição dentro do ranking das 

empresas participantes.  

 
Gráfico 7 - Cotação das ações. 

 
 

 
Figura 16 - Ranking final das empresas. 
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5 PLANO FINANCEIRO PARA A EMPRESA MADE IN BRASIL 

 
5.1 Introdução 

 
Desde a década de 90 o ambiente de negócios vem se tornando cada vez mais 

complexo, os mais diversos fenômenos econômicos e sociais de alcance veem 

transformando o ambiente empresarial. 

A principal mudança vem acontecendo com as grandes alterações e mudanças 

tecnológicas e da velocidade da troca de informações. Por isso nas últimas décadas 

o grande desafio vem sendo a capacidade que as organizações enfrentam para se 

moldarem e adaptarem a todos os seus níveis hierárquicos, a incorporação de novos 

modelos, técnicas, atitudes e comportamentos necessários a inovações e competitiva 

no mercado. 

Os gestores hoje, precisam estar cada vez mais bem preparados para decidir 

e agir em condições totalmente diferentes e muito mais dinâmicas do que antes. 

O objetivo focado na aplicação de recursos disponíveis é crucial, sejam 

recursos materiais, financeiros, de informação, de comunicação ou tecnológico. 

Todas corporações buscam a melhor rentabilidade de seus recursos e para que 

isso ocorra faz-se necessário um departamento de gestão financeira para executar 

um bom planejamento para buscar as melhores opções de negócios. É para isso que 

existe o administrador financeiro, e suas funções, onde ele executa um papel de 

grande relevância analisando e planejando todas as informações financeiras que 

direta ou indiretamente possuam alguma relação com as operações da organizaçãoe 

mesmo com a expansão do negócio frente as oportunidades, assim como, com a 

administração da estrutura dos ativos da empresa e de que forma taus ativos implicam 

na obtenção de recursos financeiros para a sua aquisição e operacionalização, outra 

função importante é analisar a possibilidade de geração de caixa desses ativos e a 

administração da estrutura financeira da empresa, ou seja, aspectos relacionados com 

a composição adequada de financiamento a curto, médio e longo prazo, que irão servir 

para suprir as necessidades de capital de giro e recursos financeiros destinados à 

composição do ativo fixo da empresa. 
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Figura 17 – Campo de ação do Administrador Financeiro 

 
 

 

 

5.2 Investimentos 

5.2.1 Conceito de Investimento 
 

Fazer um investimento para uma empresa, consiste em comprometer um 

capital, de modo durável, na esperança de melhorar sua situação econômica. 
 

          Figura 18 – Etapas de um projeto de investimento  
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GALESNE (1999) diz que: 
 

“A decisão de investir não deve ser tomada de forma expedita, mas, ao 

contrário, deve ser a etapa final, de uma série de estudos, ao longo dos quais 

o projeto de investimento é constantemente colocado em questão: o 

investimento realizado poderia então ser considerado como um projeto de 

investimento que ultrapassou com sucesso todas as diferentes barreiras que 

se teriam erigido diante de si.” 

 

5.2.2 Tipos de Investimento 

 

De acordo com Dean (1951) se utilizados de forma conjunta os cinco elementos 

abaixo, é possível caracterizar até 250 tipos de investimentos. 
                       Figura 19 – Os cinco elementos de Dean(1951) 

 
 

GASLENE (1999) citando Dean (1951): 

 
“Foi certamente o autor que mais aprofundou a questão da classificação de 

investimentos. Para ele, a utilização conjunta dos cinco elementos acima, 

permite caracterizar até 250 tipos de investimentos.” 

 

5.2.3 Classificação dos Investimentos 

 

Os investimentos podem ser classificados em três diferentes naturezas, são 

elas: 
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a) Quanto ao objetivo do investimento: são projetos de investimento de 

substituição, cujo objetivo é a substituição de um equipamento usado ou 

obsoleto, de modernização, é a racionalização do modo atual de produção 

e de expansão de capacidade, objetivo principal é o aumento da oferta de 

produtos no mercado. 

 

b) Quanto a forma física do investimento: é a distinção entre investimentos 

materiais e não materiais. Os investimentos materiais correspondem aos 

conjuntos dos investimentos pela aquisição de máquinas e equipamentos e 

pela construção de melhorias destinadas a produção. 

 

c) Quanto ao impacto potencial do investimento na empresa: nada mais é do 

que os investimentos correntes e estratégicos. São considerados 

investimentos correntes todos aqueles que possuem um nível de risco 

aceitável para a empresa, um risco normal ou mais elevados como um 

investimento relacionado a um novo produto ou a uma nova linha de 

produtos, são também considerados investimentos correntes os 

investimentos que a empresa realiza para satisfazer as obrigações legais, 

como segurança, legislação do trabalho e legislação ambiental. Com 

relação aos investimentos estratégicos,  existem certos projetos, cujo 

volume de recurso necessários para a concepção do produto, produção e 

distribuição, sobre tudo de um produto novo, que esta sendo inserido no 

mercado pela primeira vez, o que não garante uma aceitação favorável por 

parte dos consumidores, que representa uma aposta de natureza 

excepcional sobre o futuro da empresa, ou seja, são investimentos que, em 

caso de sucesso, resultarão em uma grande oportunidade de 

desenvolvimento para a empresa, mas que, em caso de fracasso, podem 

arriscar toda sua estrutura e capacidade de sobrevivência. 

  

HOJI (2001) classifica os investimentos em: 

 

“Investimentos temporários e investimentos permanentes.” 
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Utilizando-se dos conceitos acima, o administrador financeiro para tomar as 

decisões necessárias precisa saber responder as principais perguntas abaixo, que 

são necessárias para auxiliar na tomada de decisões. 

 

a) Onde investir? 

Dentre as diversas opções disponíveis no mercado, devemos sempre 

decidir qual é a melhor forma de aplicar tais recursos, especialmente porque 

as alternativas são grandes, por exemplo, investir no mercado financeiros 

em uma aplicação de renda fixa, comprar um concorrentes que está à 

venda, comprar matéria prima para estocar, investir no lançamento de um 

novo produto ou comprar um galpão para ampliar a produção. 

 

b) Quanto investir? 

Uma vez decidido onde aplicar, devemos definir o montante a ser investido. 

Por exemplo, caso a decisão venha a ser adquirir um concorrente, é 

necessário avaliar bem esse ativo, para não pagarmos mais do que ele de 

fato vale. 

 

c) Como financiar o investimento? 

Logo após determinados quanto devemos pagar, como devemos financiar 

essa aquisição? Existem duas fontes primárias de recursos para a empresa, 

sócios e credores. Sócios são os acionistas da empresa, detém a 

propriedade, elegem os administradores com o objetivo de maximizar o 

valor de suas ações e fornecem o chamado capital próprio para a empresa. 

Credores fornecem o capital de terceiros, se a empresa não possuir uma 

administração eficiente eficientemente e não conseguir pagar o serviço da 

dívida, os credores podem executar a empresa. 

 

d) Como distribuir os resultados? 

Uma vez que tudo foi definido, e estar 100% operando, a empresa deve 

gerar resultados suficientes para pagar os juros para os credores, impostos 

para o governo, reinvestimentos para crescer, dividendos para os sócios. 
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SILVA (2006) citando Sócrates: 

 
“Trabalhando com perguntas e estimulando o discípulo a tentar um resposta, 

ele esperava que o conhecimento acabasse extraído do seu aluno em lugar 

de ser nele introduzido. O discípulo era motivado a raciocinar, busca, se 

esforçar, ao invés de ser passivo.” 

 

Geralmente, investimentos em estoques tem um peso significativo em 

empresas comerciais e industriais e, até, em empresas de prestação de serviços. Em 

empresas comerciais os estoques são representados pelas mercadorias para 

revenda. No caso das industrias, eles podem ser classificados em matérias-primas, 

produtos em elaboração, materiais de consumo, materiais de embalagens e produtos 

acabados. No caso das empresas de prestação de serviços, os estoques são 

representados, basicamente, pelo materiais de consumo e almoxarifado. 

A responsabilidade direta pela administração dos estoque não é do 

administrador financeiros, mas ele pode influenciar diretamente nos resultados da 

empresa, por isso ele deve estar em constante contato com as áreas operacionais 

responsáveis pelo controle do giro e níveis adequados de estoques. 

 

SOUZA (2011) afirma que: 

 
“O administrador financeiro deve exercer um controle rígido sobre os níveis 

de estoques, visando preservar a capacidade de solvência da empresa e 

maximizar o retorno dos recursos investidos.”  

 

Os administradores da atualidade, qualquer que seja sua área de atuação, 

devem ter consciência de que o capital de giro investido em estoques tem custo 

financeiro, e que afetará o resultado econômico e financeiro. Todos os responsáveis, 

pela administração dos estoques devem contribuir para manter os níveis o mais baixo 

possível, sem prejudicar as atividades normais da empresa. A contribuição do 

administrador pode contribuir substancialmente nessa tarefa, evidenciando os valores 

e tempo de permanência dos estoques em cada fase da produção, tudo isso 

mantendo um controle gerencial extremamente eficiente. 
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DRUCKER (1995) diz que: 

 
“Você precisa aprender a gerenciar em situações nas quais não tem 

autoridade de comando, nas quais você não é nem controlado nem esta 

controlando. Esta é a mudança fundamental.” 

 

5.3 Indicadores de Desempenho 

5.3.1 Risco 
 

Todos os empreendimentos estão sujeitos a algum tipo de risco. Sendo assim, 

todas as projeções devem levar esse perigo em consideração, especialmente no 

campo financeiro, ou gerencial. 

 

SANTOS (2001) argumenta que: 

 
“O risco pode e deve ser gerenciado; pode ser previsto; pode ser qualificado 

e pode portanto ser minimizado.” 

 

5.3.1.1 Risco do Negócio 
 

É a incerteza que uma empresa tem de obter um determinado resultado em 

seu negócio, uma vez que o ponto de equilíbrio operacional deve ser uma meta 

constante a ser alcançada e a margem de contribuição deve ser suficiente para cobrir 

os custos e despesas operacionais fixas. 

Existe uma variedade quase infinita de empresas e de situações competitivas 

que deverão ser enfrentadas, nas quais se evidenciam os contorles dos custos fixos, 

harmonização de um faturamento ideal, e obtenção de um lucro que satisfaça as 

necessidades dos investidores e também da própria empresa, para que isso seja 

executado da melhor maneira possível é necessário analisar sistematicamente as 

forças e fraquezas da organização, procurando sempre antecipar os futuros 

problemas. 

Deve-se destacar os riscos: inicial, de caixa, de autoridade, de liderança e de 

sucessão. 
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GITMAN (2001) diz que: 

 
“O risco do negócio esta relacionado com as flutuações, pois isto implicaria 

maior risco da margem de contribuição ser insuficiente para cobrir os custos 

operacionais fixos, prejudicando a rentabilidade e a liquidez da empresa”. 

 

5.3.1.2 Risco Financeiro 
 

Ocorre quando muitos empréstimos são utilizados, sendo eles de curto prazo 

para as atividades operacionais, ou de longo prazo para os investimentos em ativos 

permanentes. A cobertura dos custos financeiros é uma tarefa que requer 

planejamento adequando, caso contrario, existe o risco de atraso nos compromissos 

e mesmo a impossibilidade de alcance da necessária lucratividade. 

 

5.3.1.2 Risco Político 
 
 

É a influência considerável que a condução política do Estado traz às empresas 

e aos negócios, as regras econômicas e tributárias promovidas pelos governos podem 

acabar inibindo a atuação empreendedora, causando instabilidade e por muitas vezes 

influenciar negativamente nos negócios e transações de médio e longo prazo. 

 

5.3.1.3 Risco de Insolvência 
 

É o risco permanente da situação de crédito determinadas pelo mercado. A 

formação de uma provisão para devedores duvidosos é de vital importância para a 

“saúde” financeira do negócio. A administração financeira deve avaliar tal risco afim 

de diminuir o impacto deste risco na rentabilidade do negócio. 

 

5.3.1.4 Riscos Contingentes 
 

Os negócios convivem com incertezas e inseguranças, como, incêndios, 

alagamentos e enchentes que são fatores muitas vezes incontroláveis. Há situações, 

entretanto, que podem ser previstas e mantidas como passivos contingenciais. 
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5.3.1.5 Risco do Prazo 
 

O ideal para uma economia é que todas as transações sejam realizadas a vista, 

ou seja, sem necessidade de financiamentos a prazo. Todavia, não é o que ocorre. A 

cada dia o crédito aos clientes é mais e mais importante. E também a necessidade de 

buscar uma sinergia idêntica com os fornecedores. Este ciclo precisa ser favorável, 

caso contrario existe uma grande chance de ocorrer um desequilíbrio financeiro na 

relação ativo circulante versus passivo circulante. 

 

5.3.2 Retorno 

 

Todo ganho ou prejuízo em determinado período de tempo sobre um 

investimento realizado é considerado um retorno, ou seja, é uma expectativa pessoal, 

subjetiva ou objetiva, de quanto renderá um valor aplicado em qualquer ativo. O fato 

de ser uma expectativa pessoal se deve ao fato de que todo investimento apresenta 

um determinado risco, eles podem dar certo ou não, pode depender de fatores 

externos ou não, pode apresentar situações desconhecidas que frustrem as 

expectativas iniciais, ou até mesmo promessas contratuais. 

 

ZDANOWICZ (1998) diz que: 

 

“A taxa de retorno é normalmente obtida pelo processo das tentativas, isto é, 

arbitramos uma taxa de desconto e calculamos o valor atual do fluxo de caixa 

para essa taxa se o valor atual for nulo então a taxa utilizada para o desconto 

é a taxa de retorno”. 

 

Em administração financeira, o retorno sobre o PL é a formula mais importante 

para se analisar uma aplicação em ações ou cotas de uma sociedade. No entando, o 

que não se pode admitir é um trabalho de gestão financeira que não tenha esse 

percentual definido e aceito entre as partes. 

 

ROSS (2002) afirma que: 
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“É mais conveniente resumir as informações relativas a retornos em termos 

percentuais, e não em termos monetários totais, porque a porcentagem vale 

para qualquer montante aplicado”. 

 

5.3.3 Hedge 
 

Considerado um instrumento de proteção financeira, com o principal objetivo 

de reduzir ou eliminar riscos, ou seja, é uma providência financeira cujos resultados 

econômico-financeiros sejam do mesmo valor, minimizando eventuais variações. É 

muito praticado nos casos em que empresas tomem empréstimos em moeda 

estrangeira, acarretando um risco em relação à sua variação no período em 

consideração. 

O hedge pode ser feito por intermédio de aplicações financeiras, derivativos de 

ações, contas a receber, contas a pagar, operações no mercado futuro, compra de 

opções e swap. 

 

HOJI (2001) diz que: 
 

“O hedge consiste em assumir uma posição de mercado, de forma que os 

resultados econômicos e financeiros sejam do mesmo valor absoluto, mas de 

sentido oposto aos produzidos pelos ativos ou passivos de risco em questão, 

anulando eventuais variações em seus preços”. 

 

5.4 Margem de Contribuição 

 

É o valor resultante das vendas deduzidas dos CDVs. 

Uma vez calculado a margem de contribuição unitária, que é a margem de 

contribuição relativa a uma unidade do produto, basta multiplica-la pela quantidade 

total de produção e vendas. 

 

5.5 Ponto de Equilíbrio 

 
Não existe custo ou despesa eternamente fixos; ambos são fixos dentro de 

certos limites de oscilação da atividade a que se referem, após os quais aumentam 

de forma exatamente proporcional.  
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O ponto de equilíbrio é o nível de atividade em que as receitas totais e os custos 

totais se igualam, ou seja, no qual o lucro é igual a zero, o mesmo pode ser analisado 

sobre três aspectos: contábil, econômico e financeiro. 

 

5.6  Alavancagem 

 

O aumento no nível de atividade produz efeito no resultado econômico. A essa 

relação, dá-se o nome de alavancagem operacional.  

 

5.7 Formação do Preço de Venda 

 

A determinação do preço de venda é considerado o ponto mais importante e 

fundamental para a empresa. Se ela praticar um preço muito alto inibirá a venda, e se 

for muito baixo poderá não cobrir os custos e despesas, ou seja, os resultados 

econômicos e financeiros favoráveis dependem de um preço de venda adequado.  

Por mais impositivo que seja o preço de mercado, a empresa não deve vender 

um produto que gera retorno negativo ao longo prazo, a não ser que tenha objetivos 

estratégicos ou espere outras vantagens ou interesses. 

 

5.8 Politica de Financiamento 

 
A empresa, sabendo que precisará de capital de giro durante determinado 

período, poderá estabelecer estratégias e políticas de financiamento de capital de giro 

e aplicação financeira, com maior eficácia, porque se planejadas com antecedência 

os resultados serão maximizados e muito mais positivos.  

 

ZDANOWICZ (1999) contribui, afirmando que: 
 

“Planejar o caixa consiste em estabelecer com antecedência, as decisões 

financeiras que serão tomadas em circunstâncias e condições previamente 

estabelecidas, com a propriedade de previsão dos recursos que serão 

utilizados para que os objetivos traçados possam ser atingidos”. 

 

A empresa deve estabelecer a política de financiamento de capital de giro para 

facilitar as operações rotineiras do dia a dia, especialmente com base em um 
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orçamento de operações, investimentos e financiamentos. A projeção do fluxo de 

caixa elaborada com base em orçamento é apresentada, no máximo, em períodos 

mensais. Portanto, se a concentração de recebimentos ocorrerem nos finais de mês, 

a necessidade de caixa durante certo período dentro do mês pode não ser perceptível. 

Nesse caso deve ser feita uma análise mais detalhada do fluxo de caixa, por meio de 

dados históricos e previsão de caixa em períodos mais curtos. 

 

5.9 Dividendos 

 

Conceitua-se por dividendo o pagamento feito pela sociedade anônima aos 

seus acionistas como remuneração do capital aplicado na empresa. As empresas 

consideram a decisão sobre dividendo muito importante porque determina que fundos 

sejam pagos aos investidores e que fundos serão retidos pela empresa para 

reinvestimento. A política de dividendos também pode fornecer informação ao 

acionista a respeito do desempenho da empresa. 

O termo dividendo geralmente se refere às distribuições de lucro em dinheiro. 

Se a distribuição for feita com outras fontes que não os lucros correntes ou lucros 

retidos acumulados, será usada a palavra distribuição. Entretanto, é aceitável falar de 

uma distribuição de lucros como sendo um dividendo e de uma distribuição de capital 

como sendo dividendo de liquidação, ou seja, qualquer pagamento direto pela 

empresa a seus acionistas pode ser considerado como parte da política de dividendos. 

A decisão quanto ao pagamento ou não de um dividendo pertence ao conselho 

de administração da empresa. Um dividendo é pagável aos acionistas registrados 

numa certa data. O montante do dividendo é expresso em dólares por ação, ou como 

porcentagem do lucro por ação. 

 

5.10 Impostos 

5.10.1 Planejamento Tributário 
 

O estudo feito antes do fato administrativo, pesquisando-se os seus efeitos 

jurídicos e econômicos e as alternativas legais menos onerosas, dessa forma 

denominado planejamento tributário. 

O planejamento antes de mais nada deve exigir bom senso do planejador. A 

relação custo benefício deve ser muito bem avaliada, não existe mágica no processo 
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do planejamento, apenas alternativas, cujas relações custo/beneficio variam muito em 

função dos valores envolvidos. 

O planejamento tributário preventivo produz a elisão fiscal, ou seja, uma 

redução da carga tributária dentro da legalidade. Entre as várias classificações 

possíveis, pode-se destacar duas principais os tributos diretos e indiretos. Essa 

classificação é mais econômica do que jurídica, mas de suma importância para o 

estudo e avaliação do impacto que os tributos causam no patrimônio e nas etapas 

econômicas da produção, circulação e consumo. 

 

a) Tributos Diretos: são aqueles que recaem definitivamente sobre o 

contribuinte que está direta e pessoalmente ligado ao fato gerador. Incidem 

sobre o patrimônio e a renda, como exemplo: IPTU, IRPJ, IRPF e CSLL. 

b) Tributos Indiretos: são aqueles repassados a cada etapa econômica para o 

preço do produto/mercadoria/serviço, ou seja, transferem o ônus tributário 

para o consumidor, embutindo-o no preço de venda do serviço. Resumindo, 

a fabrica que industrializa o produto transfere os tributos incidentes sobre o 

processo de industrialização para o preço de venda do produto. O 

comerciante o adquire para a revenda, passando a denomina-lo, 

tecnicamente, mercadoria, acrescentando ao valor pago na compra os 

tributos incidentes sobre o processo de comercialização e os repassa para 

o preço de venda da mercadoria. O consumidor final, último ela da cadeia 

de produção, ao pagar o preço da mercadoria, paga todos os tributos 

embutidos nesse preço. Não tendo a quem repassá-los, arca com todo o 

ônus tributário. 

 

Concluindo FABRETTI (1999) a respeito do planejamento, diz: 

 
“O planejamento e a adequada administração da carga tributária, observando 

os limites da lei, devem fazer parte da rotina de qualquer empreendimento. 

Neste sentido pode-se dizer que a discussão não mais se coloca em nível de 

planejar o pagamento de tributos, mas entre planejar bem ou planejar mal, 

incluindo neste último caso, para quem o pratica, a possibilidade de 

implicações diretas ou sob a sua pessoa”. 
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6 PLANEJAMENTOS E DECISÕES FINANCEIRAS EMPRESA MADE IN BRASIL 

 
Dentro das metodologias acima e das decisões necessárias para o andamento 

produtivo durante os períodos decisórios, foram aprovados algumas alterações de 

investimento, pagamentos, financiamentos e parcelamento de compras, assim como, 

uma politica de pagamento diferenciada para nossos clientes. 

 

6.1 Período 1 

 

Durante o primeiro período nenhum empréstimo foi provisionado, alguns 

poucos investimentos relacionados a treinamentos e melhoras de produtividade foram 

provisionados. Assim como uma politica de distribuição de lucros e participação nos 

resultados para todos os funcionários. Outro aspecto importante que trouxe uma 

melhora no fluxo de caixa da empresa foi uma reestruturação do quadro de 

funcionários, o mesmo foi reduzido em 20 pessoas, as quais estavam ociosas e 

sobrando na linha de produção. 

 

6.2 Período 2 

 

No segundo período um novo ajuste no quadro foi feito, reduzindo mais 20 

postos de trabalho que estavam sobrando na linha de produção, aumentamos o 

percentual de investimento em treinamentos para melhorar a produtividade e da 

mesma forma reduzir os custos de hora extra que estavam prejudicando nosso fluxo 

no final de cada período. Outro investimento que fizemos foi um aumento de matéria 

prima em estoque para aproveitar um aumento de demanda substancial que 

aconteceria no período 4. 

 

6.3 Período 3 

 

Durante o terceiro período, tivemos uma redução do capital circulante devido 

aos aumentos de estoque, que continuaram durante esse período, apesar de uma 

aposta arriscada para depender de uma venda maior no período de sazonalidade, 

aumentamos consideravelmente nossos investimentos em publicidade para 
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aumentarmos nossas vendas e participações principalmente nas outras cidades onde 

ainda não tínhamos uma participação expressiva. 

 

6.4 Período 4 

 

Durante o quarto período todos os investimentos referentes a produção e 

treinamentos foram mantidos, precisávamos aumentar nossa capacidade de caixa 

pois estávamos com alguns pagamentos atrasados, dessa forma após uma analise 

decidimos por uma antecipação de recebíveis no valor de $500.000, principalmente 

pelo fato do juro do mesmo ser menor do que o do empréstimo de Longo e Curto 

Prazo. Outro investimento que fizemos foi de $100.000 em P&D, esperando um 

resultado positivo na melhora da qualidade dos nossos produtos, o que resultará em 

um aumento considerável da margem de venda. 

 

6.5  Período 5 

 

No quinto período mantivemos os investimentos estagnados, assim como em 

P&D o qual continuo com a melhora continua da qualidade dos nossos produtos. Mais 

uma antecipação de recebíveis no total de R$500.000 foi efetuada, principalmente 

pelo fato dos juros que incidiam sobre o mesmo estavam bem abaixo dos de 

empréstimos de Longo e Curto prazo. 

 

6.6  Período 6 

 

Durante o sexto período conseguimos uma pequena recuperação, trazendo um 

resultado operacional zerado ao fim do período, porem a geração de caixa ainda 

continuava baixa e os problemas macroeconômicos não estavam ajudando na 

recuperação do mercado. Os investimentos em P&D resultaram em um aumento de 

qualidade do produto, assim como do valor e da margem de venda. 

 

6.7 Período 7 

 

No sétimo e último período decisório, mostrou que as decisões anteriores 

ajudaram em uma melhora nas vendas e também na geração de caixa, a estratégia 
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foi mantida, porém sentimos que a recuperação ia ser lenta, não permitindo que 

tivéssemos uma melhora no ranking das ações entre todas as equipes/empresas, 

terminando na terceira colocação geral.  

 

6.8 Resultado Consolidado Período 1 a 4 

 

Durante os quatro primeiros períodos focamos as vendas na Região 1, com 

uma politica mais agressiva de preço e divulgação, principalmente pelo fato de possuir 

um custo operacional menor do que nas demais regiões, porém, enfrentamos diversas 

dificuldades principalmente o fato da alta instabilidade do mercado, assim como os 

empréstimos já tomados anteriormente pela empresa que estão prejudicando 

consideravelmente a sua liquidez. Para os próximos 4 períodos e últimos o objetivo 

principal era tentar aumentar sua liquidez sem adquirir nenhum empréstimo, tentando 

dessa forma zerar suas posições deficitárias. 

 

6.9 Resultado Consolidado Período 5 a 7 

 

Durante os quatro últimos períodos o foco continuou sendo as vendas na 

Região 1 por causa do seu custo operacional reduzido, mantivemos a política de não 

adquirir empréstimos. Porém os resultados macro continuaram prejudicando nossa 

retomada financeira, outro fato que continuou à atrapalhar foi o alto nível de 

inadimplência que a cada período estava aumentando mais. 

Nosso resultado melhorou um pouco durante esse período pelo fato de termos 

elevado a qualidade do nosso produto, o que nos permitiu trabalharmos com uma 

margem de venda um pouco maior, ou seja, nosso fluxo de entrada aumentou e 

também conseguimos fazer com que sobrasse mais do que anteriormente. Os 

resultados começaram a vir nos dois últimos períodos, porem foi uma estratégia que 

acabou gerando resultado em um prazo um pouco maior do que precisávamos. 
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CONCLUSÃO 
 

Desde o inicio a empresa tentou administrar a área sem adquirir empréstimos, 

apesar do alto grau de inadimplência durante todos os períodos simulados todas as 

decisões foram tomadas tentando manter uma boa saúde financeira e trazendo 

sempre o melhor resultado possível, tentando sempre manter os custos e despesas o 

mais baixos possíveis. Todas as nossas estratégias estavam voltadas para priorizar 

a venda dentro da nossa região de atuação, principalmente por possuir um custo 

operacional menor do que as demais regiões e dessa forma conseguíamos uma 

margem maior.  

Durante todos os períodos nossa maior conquista positiva foi o fato de 

conseguirmos elevar a qualidade do produto o que ajudo consideravelmente no 

aumento do preço de venda que poderíamos praticar, porém essa conquista acabou 

chegando nos últimos períodos não permitindo uma recuperação mais rápida.  

Todas as decisões foram positivas para começar a reverter a situação negativa 

da empresa, apesar do resultado só começar a se tornar realidade a partir da sexta 

rodada todas as decisões e a estratégia que estava sendo aplicada estava gerando 

um resultado positivo, mas por se tratar de um curto espaço de tempo o resultado não 

veio tão rápido quando necessitávamos para subirmos no ranking final, porém a 

empresa encontra-se no caminho correto para conseguir recuperar-se e voltar a 

crescer consideravelmente nos próximos períodos. 
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