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RESUMO 

Neste trabalho, observa-se o impacto resultante das decisões gerenciais e estratégias 

empregadas na administração de uma empresa. Por meio do software Simulation Empresarial, 

pode-se efetuar a análise e a implementação de ferramentas, tecnologias e conhecimentos 

adquiridos durante o MBA de Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. O Jogo simula 

uma empresa real, neste caso a Computadores. Esta atua no ramo de informática e está 

inserida em um mercado extremamente competitivo, o que exige um cuidadoso planejamento 

e execução meticulosa da tomada de decisão. Neste ambiente ocorreram diversas 

interferências causadas por mudanças no cenário econômico ao qual a empresa está inserida, 

além da pressão de stakeholders. 

Palavras chave: Mercado, concorrência, receitas e custos. 
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 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo relatar a participação do Diretor Financeiro na 

disciplina Jogos de Negócios, no qual a FGV proporcionou aos alunos do GFCA 01/15 a 

oportunidade de vivenciar a experiência real de tomada de decisões estratégicas, por meio do 

software Simulation Empresarial. 

Por meio dele, pode-se exercitar e colocar em prática os conhecimentos adquiridos 

durante o MBA, como Analise de Custos, Estratégia de Empresas, Gestão de Tempo, Projetos 

e Pessoas, Análise de Informação Contabil, Exercício da Liderança e outros. 

As análises efetuadas, bem como a tomada de decisões, foram baseadas nas regras e 

condições pré definidas no Manual do Jogo, ao qual cada equipe teve acesso e cada qual 

definiu a estratégia que adotaria, mês a mês. Ao final de cada mês, o Simulador gerou 

Relatórios que foram disponibilizados a cada equipe, para que tomassem novas decisões até o 

final do período do jogo. 

O jogo teve como objetivo que cada equipe definisse a estratégia que trouxesse melhor 

resultado à empresa Computadores, que atua no mercado de faricação de computadores, 

notebooks e servidores. Após a definição e implantação de estratégia de cada equipe, foi 

efetuada uma análise e discução em grupo dos resultados obtidos em decorrência das  

decições gerenciais adotadas. 
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1  ANÁLISE DE ESTRATÉGIA 

 A palavra Estratégia tem origem do Grego Estratégos e tem como significado literal “a 

arte do general”, visto que, descrevia os movimentos utilizados pelos generais, principalmente 

no início do século XVIII, para conduzir forças militares com o objetivo de derrotar o inimigo 

em batalha. 

 Em um conceito mais atual, pode-se definir estratégia como a criação de uma posição 

diferenciada e valiosa, alcançada por um conjunto de atividades, como: 

 Construir uma proposta de valor exclusivo e diferenciada em relação a concorrentes; 

 Ter tradeoffs claros e escolher o que não fazer; 

 Planejar atividades que se complementam e que se reforçam; 

 Buscar o aperfeiçoamento para obter maior vantagem competitiva. 

Determinar estratégias para satisfazer aos principais interessados, por meio do 

aprimoramento de processos fundamentais de negócios e do alinhamento de recursos da 

organização, esses são pontos essenciais para que as empresas tenham alto desempenho. 

Segundo Porter (2004), a Estratégia competitiva em ações de ofensiva e defensiva criam 

uma possição defensável em uma indústria para enfrentar com sucesso as cinco forças 

competitivas e, como resultado, obter maior retorno do capital investido em uma empresa. 

Existem basicamente três abordagens estratégicas que podem ser bem sucedidas: 

1. Liderança em Custo Total: Esta estratégia consiste em obter total liderança no 

mercado em determinado setor. Basicamente, significa a busca pelo baixo custo 

de produção, o que resulta em retornos acima da média, mesmo em um mercado 

competitivo. É necessário para isto a instalação de equipamentos eficientes, 

funcionários qualificados e rígido controle de despesas administrativas. 

2. Diferenciação: Ao escolher esta estratégia a empresa tem como prioridade buscar 

a lealdade dos consumidores mediante a oferta de produtos e serviços de 

qualidade e que possuam características diferentes dos produtos oferecidos pela 

concorrência, neutralizando assim a concorrência existente e a entrada de novos. 
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3. Enfoque: A estratégia de Foco significa que a empresa desenvolve e aprimora as 

condições necessárias para atender um segmento específico de forma mais 

efetiva e eficiente do que a concorrência. Sendo assim, nesta estratégia, a 

empresa pode optar pelas estratégias de baixo custo, alta diferenciação ou 

ambas. 

Uma das bases da administração estratégica define que quanto mais instável e complexo 

é o ambiente, maior a necessidade de planejamentos estratégicos que estejam em sintonia com 

as ameaças e oportunidades às quais a empresa está sujeita. 

2 ASPECTOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS 

Considera-se que um dos principais objetivos da Diretoria Financeira seja garantir 

maior rentabilidade ao capital investido pelos proprietários da empresa, além de administrar 

de forma eficaz as obrigações com terceiros, como pagamento de fornecedores, salários, 

impostos, empréstimos e outros. Torna-se também indispensável a análise periódica das 

decisões tomadas quanto a investimentos, financiamentos e distribuição dos lucros para 

garantir maior liquidez. 

Os índices de liquidez constituem base para apreciação sobre a capacidade de a empresa 

saldar e honrar seus compromissos, por meio da comparação entre direitos disponíveis e 

realizáveis com os compromissos que a empresa tem, bem como, servem para analisar se há 

uma boa administração financeira em relação ao fluxo de caixa, considerando contas a pagar e 

a receber. 

1. Liquidez Geral: Este índice determina se a empresa possui condições de saldar o 

seu total de dívidas, ou passivo exigível, considerando o que ela possui em caixa 

e bens e direitos realizáveis a curto e longo prazo. 

PNCPC

RPLAC
LG




  

2. Liquidez Seca: A análise deste índice indica se a empresa consegue liquidar suas 

dívidas de curto prazo cosiderando apenas o seu ativo circulante de liquidez 

imediata. 

PC

ESTOQUEAC
LS
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3. Liquidez Corrente: Analisando este índice saberemos se a empresa consegue 

honrar suas dívidas dentro do período que abrange o passivo e ativo circulante, 

indicando se ela possui fluxo de caixa casado. 

3 
PC

AC
LC  O JOGO 

 O Simulation Empresarial é um jogo online, onde os participantes foram divididos em 

até 8 equipes, cada equipe foi responsável por uma indústria ou empresa do setor de 

tecnologia e estas concorreram entre si através da produção e venda de três produtos: 

computadores, notebooks e servidores.  

 Todas as equipes foram igualmente orientadas pelo árbitro do jogo e obtiveram acesso 

ao Manual do Computadores Business Game para estudo antecipado e para consulta durante o 

jogo. Os participantes puderam analisar um completo histórico de atuação das empresas no 

período de quatro anos, bem como o balanço final no ano 0 (zero). 

3.1 Principais Características 

 O jogo começa no ano 1 (um) e até então todas as empresas competiam entre si sem 

desfavorecimento em relação à capacidade de produção, desenvolvimento tecnológico ou 

divergências de preços de venda. 

Neste ano, as indústrias passaram a ter uma nova administração (as equipes) que 

tiveram o desafio, durante oito períodos (meses), de tomar decisões quanto à promoção e 

propaganda, avanço tecnológico,  preço de venda, capacidade de produção, gerência 

financeira, além de terem a responsabilidade de desenvolver uma relação de confiança, 

comprometimento e fleumática com os funcionários e acionistas. 

 No inicio do ano, cada equipe escolheu a estratégia que iria adotar para tomar as 

decisões pertinentes a cada setor da empresa. Para que pudesse ocorrer uma avaliação acertiva 

do desempenho de cada empresa, a cada objetivo ou estratégia foi atribuido um peso, pela 

equipe, cujo somatório deveria completar 10 (dez) pontos. Quanto maior o peso atribuido a 

um objetivo, mais importante ele seria considerado pela empresa e maior pontuação este teria 

no somatório final do ranking.  
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As estratégias adotadas tiveram como foco os seguintes objetivos, que foram definidos 

pela Diretoria das empresas: 

o Preço da Ação: Valor da ação da empresa ao final do período. Este é definido pelo 

histórico de crescimento e estabilidade do Lucro gerado pela empresa, dimensão do 

Patrimônio Líquido e pela Distribuição de Dividendos. 

o Capital Circulante Líquido: Determinado pelo saldo entre Ativo e Passivo Circulante da 

empresa. 

o Receita de Vendas: Resultado do somatório de todas as vendas efetuadas na fábrica 

multiplicado pelo preço unitário de venda dos produtos. 

o Lucro Total: Somatório do Lucro Líquido obtido no período. 

3.2 Capacidade Fabril 

A fábrica possui capacidade fabril de 9001 unidades/mês. Para manter esta capacidade 

foi necessário reinvestir R$ 36.000,00 a cada novo período, visto que, o investimento inicial 

foi de R$ 4,5 milhões e este sofre depreciação contábil de 0,8% ao mês. A empresa poderia 

ainda ampliar esta capacidade, ao custo de R$ 5.000,00 por unidade, esta ampliação estava 

limitada mensalmente a 25% da capacidade instalada.  

Além disso, poderia-se ampliar em até 20% a capacidade fabril por meio do aluguel de 

máquinas com um custo de R$ 500,00/UF.  

Cada um dos produtos fabricados na empresa utilizava uma certa quantidade de 

unidades fabris, 01 computador utiliza 1,0 unidade fabril, 01 notebook utiliza 2,5 unidades 

fabris e o servidor consumia 1,2 unidades fabris. 

3.3 Recursos Humanos 

A empresa mantinha atualmente 300 pessoas atuando na produção fabril, resultando no 

total de 48.000 homens/hora no mês. O salário medio era de R$ 800,00, porém, o custo de um 

funcionário para a empresa era o dobro, por conta dos encargos trabalhistas. Portanto, o 

desembolso medio por hora era de R$ 10,00 e este deveria ser pago independente de haver ou 

não produção no mês. 
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 Os salários e beneficios não poderiam ser reduzidos e poderiam ser concedidos reajustes 

livremente. Além disso, os trabalhadores poderiam ser contemplados com Patrimônio Líquido 

(PL), conforme percentual acordado e se o resultado da empresa fosse Lucro Líquido, no mês. 

A empresa poderia contratar e demitir funcionários a cada novo período, sem custo 

adicional, porém a redução ou o aumento do quadro funcional não poderia ultrapassar 10 % 

da força de trabalho do mês anterior.  

A produção de um computador exige 50 horas de trabalho, um notebook demanda 100 

horas e um servidor demanda 200 horas. As horas extras têm um custo adicional, com 

encargos, de R$ 3,00 a hora. 

3.4 Insumos 

Os Insumos para a fabricação dos produtos são considerados disponíveis e são adquiridos 

sem dificuldades. O custo dos insumos para fabricação de um computador é de R$ 650,00, 

para um notebook é de R$ 700,00 e para o servidor é de R$ 1.100,00. Sendo assim, o custo 

unitário padrão é apresentado conforme tabela abaixo:                               

Tabela 1 - Custo de Produção Padrão 

    Computador Notebook Servidor 

Salário e Encargos 500,00 1.000,00 2.000,00 

Matéria - Prima 650,00 700,00 1.100,00 

Custo Unitário Padrão 1.150,00 1.700,00 3.100,00 

 

3.5  Estoques 

Os estoques são contabilizados conforme o custo de produção apresentado acima para 

produto acabado, somando-se a este o custo de estocagem por produto, que é de R$ 200,00. 

A ociosidade de mão-de-obra e os custos de hora extra serão adicionados diretamente aos 

Lucros e Perdas no Demonstrativo de Resultados. 

3.6 Finanças 

A empresa pode realizar empréstimos bancários, porém, estes deverão ser renovados a 

cada mês. Os juros variam entre 3,45% a 4,5%, dependendo do grau de investimento da 
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empresa em relação ao Patrimonio Líquido. Há também a opção do crédito rotativo, a taxa de 

6% a.m., este será contratado automaticamente caso falte saldo no caixa.  

A empresa também poderá efetuar aplicações em fundos de investimento, como: papéis 

comerciais, títulos de curto prazo e títulos do governo. O valor da aplicação deve ser 

registrado mensalmente na folha de decisões, e neste momento está com rendimento de 3% 

a.m., cujo valor será creditado no próprio mês da aplicação. 

4 A EMPRESA – CENÁRIO ATUAL E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  

A empresa Computadores foi constituída como uma empresa de capital aberto, no 

segmento da Indústria e Produtos, com investimeto inicial de R$ 5 milhões. Há quatro anos 

atuando no mercado do setor tecnológico, no âmbito de computador pessoal e para ambiente 

coorporativo, com a comercialização de três produtos: 

o Computadores: Produto de mercado consolidado e com demanda estável; 

o Notebook: Sofisticado e atraente ao ambiente corporativo por sua configuração robusta, 

de alta qualidade e funcionalidade, apresenta recente crescimento no mercado; 

o Servidores: Produto pouco conhecido, porém, bem aceito. Possui ampla expectativa de 

expansão da demanda. 

4.1 Descrição do Mercado 

Estando inserida em um mercado muito competitivo, com crescimento acentuado de 

clientes volúveis, que são os que costumam analisar todas as alternativas de mercados e são 

extremamente exigentes em relação à sua compra e sempre considerando o melhor preço e 

qualidade, a empresa possui um grande desafio na busca de clientes habituais, que são fiéis à 

marca e que demonstram satisfação com o produto adquirido. 

4.2 Fornecedores 

O fornecimento de insumos para as fábricas é feito por empresas de médio e grande porte, 

possuem tecnologia padronizada e não há expectativa de variação de preços, o que torna a 

negociação com fornecedores fácil e prática. 
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4.3 Concorrentes 

Os produtos comercializados pelas empresas não possuem grande ameaça de produtos 

substitutos, salvo os notebooks que podem ter sua demanda afetada pelos tablets, assim como 

há baixa possibilidade de novos entrantes no mercado em curto espaço de tempo. 

4.4 Promoção e Propaganda 

O mercado dos produtos neste setor é muito influenciado por promoções e propagandas, 

bem como pelo preço e qualidade dos produtos oferecidos. Saber ponderar o volume da oferta 

e o preço com a sazonalidade do mercado poderá ser o ponto chave para expandir a demanda 

nos produtos. Outro fator extremamente importante é o avanço em inovação e tecnologia, 

visto que, os clientes estão sempre atentos ao que há de novo no mercado. 

4.5 Situação atual – Análise Financeira 

Neste último ano (ano 0) a empresa teve um desempenho satisfatório, com um 

faturamento de R$ 16,1 milhões e obteve como resultado o Lucro de R$ 837.553,50, o que 

corresponde  a uma taxa de retorno sobre o Capital Inicial de 16,7%.  

Houve então, como recompensa, a distribuição de Dividendos aos acionistas no valor de 

R$ 500.000,00, esta ação tende a valorizar a empresa perante o mercado quando este percebe 

que esta distribuição não prejudica o crescimento futuro da empresa. A empresa possui 

atualmente 500.000 ações no mercado, no valor de R$ 18,76 cada ação. 

Verificamos ainda que a empresa encerra o ano com sobra de caixa de R$ 747.603,50, dos 

quais R$ 600.000,00 estão em aplicação financeira, apresentando assim boa liquidez e solidez 

para iniciar o novo ano com perspectiva de aumento do PIB para 5%. 

Tabela 2 - Balanço Ano Zero 

ATIVO     PASSIVO   

Caixa: 147.603,50   Empréstimos: 0 

Aplicações 

Financeiras: 
600.000,00   Crédito Rotativo: 0 

          

Estoques     Patrimônio Líquido   

Computador 70.150,00   Capital Social: 5.000.000,00 

Notebook 13.600,00   
Lucro ou Prej. 

Acumulado: 
337.553,50 

Servidor 6.200,00       
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  Imobilizado: 4.500.000,00 

       

   TOTAL 5.337.553,50   TOTAL 5.337.553,50 

    

   Conta Imobilizado   

   Fábrica Inicial: 4.500.000,00 

   (-) Depreciação: 36.000,00 

   (+) Reinvestimento: 36.000,00 

   Fábrica Atual: 4.500.000,00       

 

Tabela 3 - Conta Caixa Ano Zero 

CONTA CAIXA   

SALDO INICIAL 117.433,50 

    

(+) Devolução de Aplicação: 1.000.000,00 

(-) Pagamento de Empréstimos: 0,00 

(-) Pagamento de Crédito Rotativo: 0,00 

    

NOVO SALDO  1.117.433,50 

    

TOTAL DE ENTRADAS  1.388.400,00 

    

(+) Receita de Vendas: 1.370.400,00 

(+) Receita Financeira: 18.000,00 

(+) Receita com Venda de Ações: 0,00 

    

TOTAL DE SAÍDAS 1.758.230,00 

    

(-) Custo de Produtos Produzidos: 941.500,00 

(-) Promoção e Propaganda: 170.000,00 

(-) Inovação e Tecnologia: 10.000,00 

(-) Despesas Adicionais: 0,00 

(-) Mão de Obra Ociosa: 0,00 

(-) Custo com Hora Extra: 1.500,00 

(-) Aluguel de Máquinas: 26.500,00 

(-) Estocagem: 14.200,00 

(-) Reinvestimento em Máquinas: 36.000,00 

(-) Informações e Pesquisas: 0,00 

(-) Benefícios aos Trabalhadores: 0,00 

(-) Despesa Financeira: 0,00 



20 

 

(-) Imposto de Renda: 58.530,00 

(-) Participação nos Lucros: 0,00 

(-) Dividendos Distribuídos: 500.000,00 

    

SALDO FINAL ANTES  747.603,50 

    

(+) Empréstimo: 0,00 

(+) Crédito Rotativo: 0,00 

(-) Aplicação: 600.000,00 

    

SALDO FINAL  147.603,50 

 

Tabela 4 - Demonstrativo de Resultado do Exercício 12/00 

DRE   

    

(+) Receita de Vendas: 1.370.400,00 

(-) Custo de Produtos Vendidos: 935.100,00 

    

LUCRO BRUTO: 435.300,00 

    

(-) Promoção e Propaganda: 170.000,00 

(-) Inovação e Tecnologia: 10.000,00 

(-) Despesas Adicionais: 0,00 

(-) Mão de obra Ociosa: 0,00 

(-) Custo com Hora Extra: 1.500,00 

(-) Aluguel de Máquinas: 26.500,00 

(-) Estocagem: 14.200,00 

(-) Depreciação: 36.000,00 

(-) Informações e Pesquisas: 0,00 

(-) Benefícios aos Trabalhadores: 0,00 

    

LUCRO OPERACIONAL: 177.100,00 

    

(+) Receita Financeira: 18.000,00 

(-) Despesa Financeira: 0,00 

    

LUCRO ANTES DO IMPOSTO: 195.100,00 

    

(-) Imposto de Renda: 58.530,00 

    

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: 136.570,00 
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Conta Lucros/Prejuízos Acumulados   

    

Resultados Anteriores Acumulados: 700.983,50 

    

(+) Lucro Líquido do Exercício: 136.570,00 

(-) Participação nos Lucros: 0,00 

(-) Dividendos Distribuídos: 500.000,00 

    

Resultado Acumulado Atual: 337.553,50 

5 RELATÓRIO DO JOGO 

5.1 Definição de Estratégia 

No mês 1 (um) do primeiro período (ano 1) definiu-se os objetivos ou estratégias que 

adotariamos na empresa, baseados no histórico que foi analisado anteriormente. Conforme 

veremos abaixo, optamos por manter um perfil conservador em relação a não apostar 

especificamente em uma estratégia de Lucro/Preço de Ação e nem mesmo para a Receita de 

Vendas/Capital Circulante Liquido, visto que, tínhamos como objetivo analisar o mercado em 

relação a quantidade de vendas que seriam efetuadas e ao preço de venda que seria praticado 

pela concorrência. 

Tabela 5 -  Estratégia 01/01 

OBJETIVO PESO 

Valor da Ação no Mercado ($) 2 

Capital Circulante Líquido 1 

Receita de Vendas 4 

Lucro Líquido do Exercício 

Acumulado 
3 

 

5.2 Folha de Decisão Primeiro Mês 

Iniciamos o ano adotando uma política de investimentos em Promoção e Propaganda e 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico focado nos produtos notebAbusook e servidor, 

visto que, ao analisarmos os relatórios dos períodos anteriores, constatamos que o computador 

era um produto com demanda estabilizada e sem perspecitva de crescimento. 
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Quanto aos custos de produção, decidimos determinar a quantidade que seria produzida 

neste mês, baseado no histórico de demanda dos últimos quatro anos e mantendo um estoque 

mínimo de aproximadamente 6%. A utilização de mão-de-obra, respeitando as regras de 

admissão e demissão de empregados, optamos por não permitir ociosidade, reduzindo 

discretamente o quadro de funcionários. Também concedemos benefícios aos trabalhadores 

no valor de R$ 100,00 mensais a cada funcionário. 

Optamos também por manter a capacidade instalada da empresa em 900 unidades 

fabris, efetuando para isso um reinvestimento de R$ 36.000,00 para cobrir a depreciação 

sofrida no mês anterior. 

Tabela 6 - Demonstrativo de Resultado do Exercício 01/01 

DRE – Mês 01   

    

(+) Receita de Vendas: 1.124.300,00 

(-) Custo de Produtos Vendidos: 767.400,00 

    

LUCRO BRUTO: 356.900,00 

    

(-) Promoção e Propaganda: 170.000,00 

(-) Inovação e Tecnologia: 30.000,00 

(-) Despesas Adicionais: 0,00 

(-) Mão de obra Ociosa: 0,00 

(-) Custo com Hora Extra: 0,00 

(-) Aluguel de Máquinas: 0,00 

(-) Estocagem: 31.200,00 

(-) Depreciação: 36.000,00 

(-) Informações e Pesquisas: 0,00 

(-) Benefícios aos Trabalhadores: 29.000,00 

    

LUCRO OPERACIONAL: 60.700,00 

    

(+) Receita Financeira: 18.000,00 

(-) Despesa Financeira: 0,00 

(+) Outras Entradas: 0,00 

(-) Outras Saídas: 0,00 

    

LUCRO ANTES DO IMPOSTO: 78.700,00 

    

(-) Imposto de Renda: 23.610,00 

    



23 

 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: 55.090,00 

    

Conta Lucros/Prejuízos Acumulados   

    

Resultados Anteriores Acumulados: 0,00 

    

(+) Lucro Líquido do Exercício: 55.090,00 

(-) Participação nos Lucros: 0,00 

(-) Dividendos Distribuídos: 0,00 

    

Resultado Acumulado Atual: 55.090,00 

 

Analisando o resultado apresentado acima, verificamos que apesar de obter um 

resultado positivo, não obtivemos um bom faturamento. A quantidade vendida foi menor do 

que o mês anterior e ficamos com estoque elevado no produto computadores. 

Tivemos também um alto custo de produção, principalmente de despesas com promoção 

e propaganda, que esperamos que tragam resultados para os próximos meses, porém, que 

neste momento causaram redução do Lucro . 

5.3 Folha de Decisão Segundo Mês 

Neste mês, decidimos reduzir o preço de venda dos produtos, principalmente dos 

computadores para buscar o equilíbrio do estoque e diminuir as despesas. Também decidimos 

manter os valores investidos em Promoção e Propaganda e em Inovação, investindo inclusive 

no produto computadores.  

Decidimos manter a capacidade fabril reinvestindo o valor necessário para isso, por 

conta da depreciação sofrida. Efetuamos reajuste de salários dos trabalhadores com o objetivo 

de incetivá-los a ter uma maior produtividade, bem como, para atender parte de suas 

reinvindicações de reajuste salarial e maiores benefícios. 

Tabela 7 - Demonstrativo de Resultado do Exercício 02/01 

DRE – Mês 02   

    

(+) Receita de Vendas: 1.185.945,00 

(-) Custo de Produtos Vendidos: 904.133,87 

    

LUCRO BRUTO: 281.811,13 
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(-) Promoção e Propaganda: 170.000,00 

(-) Inovação e Tecnologia: 50.000,00 

(-) Despesas Adicionais: 0,00 

(-) Mão de obra Ociosa: 43.387,50 

(-) Custo com Hora Extra: 0,00 

(-) Aluguel de Máquinas: 0,00 

(-) Estocagem: 12.200,00 

(-) Depreciação: 36.000,00 

(-) Informações e Pesquisas: 0,00 

(-) Benefícios aos Trabalhadores: 29.000,00 

    

LUCRO OPERACIONAL: -58.776,37 

    

(+) Receita Financeira: 12.000,00 

(-) Despesa Financeira: 0,00 

(+) Outras Entradas: 0,00 

(-) Outras Saídas: 0,00 

    

LUCRO ANTES DO IMPOSTO: -46.776,37 

    

(-) Imposto de Renda: 0,00 

    

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: -46.776,37 

    

Conta Lucros/Prejuízos Acumulados   

    

Resultados Anteriores Acumulados: 55.090,00 

    

(+) Lucro Líquido do Exercício: -46.776,37 

(-) Participação nos Lucros: 0,00 

(-) Dividendos Distribuídos: 0,00 

    

Resultado Acumulado Atual: 8.313,63 

 

 Após a rodada do período, concluímos que obtivemos um resultado ainda pior do que 

no primeiro mês, com um Lucro Operacional de R$ -58.776,37, causado principalmente pela 

quantidade excessiva de mão-de-obra ociosa e pelo elevado custo de produção.  

Observamos ainda que, apesar de termos um faturamento maior com o aumento na 

quantidade de produtos vendidos, a margem de contribuição foi menor. Acreditamos que isto 
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se deva ao elevado custo de produção do servidor e, teremos que ajustar a produção e oferta 

deste produto para recuperar e perda obtida. 

5.4 Folha de Decisão Terceiro Mês 

No terceiro período decidimos ousar um pouco mais e fizemos uma amplianção no 

investimento em Promoção e Propaganda, principalmente do produto notebook. Ampliamos 

também a quantidade produzida deste ítem, visto que, estatisticamente constatamos que no 

mês de março este produto teve, historicamente, uma demanda muito superior aos dois 

primeiros meses do ano. 

Quanto aos preços de venda, optamos por mantê-los nos produtos computador e 

notebook, porém, aumentamos um pouco o preço do servidor esperando obter um resultado 

favorável por conta dos investimentos em inovação e tecnologia que foram feitos neste 

produto nos meses anteriores.  

Mantivemos a capacidade fabril, porém, efetuamos uma análise efetiva e indivual dos 

custos de produção de cada produto, e definimos a quantidade exata de ítens a serem 

produzidos de modo a otimizar a quantidade de mão-de-obra disponível, com objetivo de 

reduzir a ociosidade. 

A partir deste período, não teríamos mais livre acesso a informações de mercado e 

teríamos que comprar as informações que julgássemos necessárias para continuar a tomada de 

decisões nos próximos meses. 

Tabela 8 - Demonstrativo de Resultado do Exercício 03/01 

DRE - Mês 03   

    

(+) Receita de Vendas: 1.371.555,00 

(-) Custo de Produtos Vendidos: 1.032.236,13 

    

LUCRO BRUTO: 339.318,87 

    

(-) Promoção e Propaganda: 205.000,00 

(-) Inovação e Tecnologia: 25.000,00 

(-) Despesas Adicionais: 0,00 

(-) Mão de obra Ociosa: 4.450,00 

(-) Custo com Hora Extra: 0,00 

(-) Aluguel de Máquinas: 0,00 
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(-) Estocagem: 0,00 

(-) Depreciação: 36.000,00 

(-) Informações e Pesquisas: 1.500,00 

(-) Benefícios aos Trabalhadores: 29.000,00 

    

LUCRO OPERACIONAL: 38.368,87 

    

(+) Receita Financeira: 0,00 

(-) Despesa Financeira: 0,00 

(+) Outras Entradas: 0,00 

(-) Outras Saídas: 0,00 

    

LUCRO ANTES DO IMPOSTO: 38.368,87 

    

(-) Imposto de Renda: 11.510,66 

    

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: 26.858,21 

    

Conta Lucros/Prejuízos Acumulados   

    

Resultados Anteriores Acumulados: 8.313,63 

    

(+) Lucro Líquido do Exercício: 26.858,21 

(-) Participação nos Lucros: 0,00 

(-) Dividendos Distribuídos: 0,00 

    

Resultado Acumulado Atual: 35.171,84 

 

 Apesar de não obtermos o resultado esperado, conseguimos equilibrar os custos e 

realizamos toda a produção. Sendo assim, decidimos que a solução para a empresa seria 

aumentar os preços de venda para ampliar a margem de contribução, bem como, reduzir as 

despesas para obter um melhor resultado no quarto mês. 

Ainda neste mês, fomos informados que a classe sindical optou por dissídio a partir do 

mês de maio, e que o Presidente do Sindicato gostaria de se dirigir aos novos diretores para 

solicitar que as reinvindicações dos trabalhadores fossem atendidas de imediato. 

5.5 Folha de Decisão Quarto Mês 

Com a análise já efetuada no mês anterior, decidimos então aumentar o preço de venda 

dos computadores e notebooks e reduzir o valor investido em Promoção e Propaganda. 
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Neste mês optamos por efetuar um reajuste maior no salário dos trabalhadores, o qual 

foi aumentado para R$ 1.000,00, bem como aumento dos benefícios que agora passaram a 

somar R$ 120,00. Ainda com objetivo de buscar a satisfação dos funcionários e de estimular a 

produção, acordamos que estes receberiam a Participação dos Lucros em um percentual de 

5%.  

Tabela 9 - Demonstrativo de Resultado do Exercício 04/01 

DRE – Mês 04   

    

(+) Receita de Vendas: 1.373.500,00 

(-) Custo de Produtos Vendidos: 1.066.725,00 

    

LUCRO BRUTO: 306.775,00 

    

(-) Promoção e Propaganda: 100.000,00 

(-) Inovação e Tecnologia: 35.000,00 

(-) Despesas Adicionais: 0,00 

(-) Mão de obra Ociosa: 0,00 

(-) Custo com Hora Extra: 17.062,50 

(-) Aluguel de Máquinas: 45.000,00 

(-) Estocagem: 0,00 

(-) Depreciação: 36.000,00 

(-) Informações e Pesquisas: 6.000,00 

(-) Benefícios aos Trabalhadores: 34.800,00 

    

LUCRO OPERACIONAL: 32.912,50 

    

(+) Receita Financeira: 12.000,00 

(-) Despesa Financeira: 0,00 

(+) Outras Entradas: 0,00 

(-) Outras Saídas: 0,00 

    

LUCRO ANTES DO IMPOSTO: 44.912,50 

    

(-) Imposto de Renda: 13.473,75 

    

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: 31.438,75 

    

Conta Lucros/Prejuízos Acumulados   

    

Resultados Anteriores Acumulados: 35.171,84 
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(+) Lucro Líquido do Exercício: 31.438,75 

(-) Participação nos Lucros: 1.571,94 

(-) Dividendos Distribuídos: 0,00 

    

Resultado Acumulado Atual: 65.038,65 

 

Neste período conseguimos dobrar o resultado obtido no mês anterior, apesar da 

elevação dos custos de produção por conta dos reajustes salariais e de benefícios dos 

trabalhadores.  

Como neste mês decidimos ampliar a quantidade de produtos fabricados, tivemos que 

utilizar horas extras de produção, bem como aluguel de máquinas. O resultado obtido por esta 

ampliação foi favorável, visto que, novamente os produtos fabricados foram todos vendidos. 

5.6 Folha de Decisão Quinto Mês 

Finalmente neste mês, por conta do grande aumento do custo de produção que um novo 

aumento salarial trará, decidimos aumentar o preço de venda dos três produtos. As 

reinvindicações do Sindicato irão afetar fortemente a margem de contribuição de cada 

produto,  porém, se não atendê-las, teremos greve, o que afetará a nossa capacidade produtiva, 

que já está no limite da demanda do mercado. 

Neste período também nos foi concedida a oportunidade de redefinir as estratégias e 

decisões tomadas no mês 01. As alterações efetuadas objetivaram obter maior pontuação com 

a boa administração do Capital Circulante Líquido e com a maior Valorização das Ações da 

empresa no mercado. 

Tabela 10 - Estratégia 05/01 

Objetivo Peso 

Valor da Ação no Mercado ($) 2 

Capital Circulante Líquido 4 

Receita de Vendas 1 

Lucro Líquido do Exercício Acumulado 3 

 

Após atender as reinvindicações dos funcionários e efetuar ajustes para aumentar a 

margem de contribuição da empresa, aguardamos obter bons resultados. 
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Tabela 11 - Demonstrativo de Resultado do Exercício 05/01 

DRE – Mês 05   

    

(+) Receita de Vendas: 1.068.100,00 

(-) Custo de Produtos Vendidos: 865.400,00 

    

LUCRO BRUTO: 202.700,00 

    

(-) Promoção e Propaganda: 70.000,00 

(-) Inovação e Tecnologia: 30.000,00 

(-) Despesas Adicionais: 0,00 

(-) Mão de obra Ociosa: 0,00 

(-) Custo com Hora Extra: 0,00 

(-) Aluguel de Máquinas: 60.750,00 

(-) Estocagem: 20.400,00 

(-) Depreciação: 36.000,00 

(-) Informações e Pesquisas: 6.000,00 

(-) Benefícios aos Trabalhadores: 43.500,00 

    

LUCRO OPERACIONAL: -63.950,00 

    

(+) Receita Financeira: 25.500,00 

(-) Despesa Financeira: 0,00 

(+) Outras Entradas: 0,00 

(-) Outras Saídas: 0,00 

    

LUCRO ANTES DO IMPOSTO: -38.450,00 

    

(-) Imposto de Renda: 0,00 

    

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: -38.450,00 

    

    

Conta Lucros/Prejuízos Acumulados   

    

Resultados Anteriores Acumulados: 65.038,65 

    

(+) Lucro Líquido do Exercício: -38.450,00 

(-) Participação nos Lucros: 0,00 

(-) Dividendos Distribuídos: 0,00 

    

Resultado Acumulado Atual: 26.588,65 
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Infelizmente o resultado obtido foi completamente inesperado, apesar do aumento do 

custo de produção, este estava dentro do orçamento calculado, porém, não contávamos com 

outro fator, a queda substancial da venda de notebooks, o que causou, além da diminuição da 

receita, um aumento das despesas por conta da Estocagem de produto, resultando em um 

Resultado Operacional de R$ -63.950,00.  

Ainda em relação a administração financeira, cometemos outro erro, mantivemos em 

aplicação um valor muito alto, em vista disso, houve a tomada de empréstimo automática para 

o fluxo de caixa, e no próximo mês teremos despesas com juros a pagar. 

De modo a trazer parcial compensação nos resultados financeiros obtidos, obtivemos 

por conta da mudança de estratégia, uma ligeira melhora na pontuação do jogo, que no quarto 

mês era de 24,28, agora passou a ser de 40,25. 

5.7 Folha de Decisão Sexto Mês 

Neste período, optamos por novamente aumentar os investimentos em Promoção e 

Propaganda e também direcionamos a maior parte da produção para o computador, esperando 

que, com o seu baixo custo de produção e alta demanda de mercado, obtivessemos uma 

receita maior neste mês. Também decidimos reequilibrar a produção total de modo a não ter 

custos com hora extra e aluguel de máquinas. 

Decidimos manter os preços de venda e a Capacidade Fabril da Indústria. 

Tabela 12 - Demonstrativo de Resultado do Exercício 06/01 

DRE – Mês 06   

    

(+) Receita de Vendas: 1.338.200,00 

(-) Custo de Produtos Vendidos: 1.083.300,00 

    

LUCRO BRUTO: 254.900,00 

    

(-) Promoção e Propaganda: 115.000,00 

(-) Inovação e Tecnologia: 25.000,00 

(-) Despesas Adicionais: 0,00 

(-) Mão de obra Ociosa: 6.000,00 

(-) Custo com Hora Extra: 0,00 

(-) Aluguel de Máquinas: 0,00 

(-) Estocagem: 20.600,00 

(-) Depreciação: 36.000,00 
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(-) Informações e Pesquisas: 3.000,00 

(-) Benefícios aos Trabalhadores: 43.500,00 

    

LUCRO OPERACIONAL: 5.800,00 

    

(+) Receita Financeira: 12.000,00 

(-) Despesa Financeira: 12.615,47 

(+) Outras Entradas: 0,00 

(-) Outras Saídas: 0,00 

    

LUCRO ANTES DO IMPOSTO: 5.184,53 

    

(-) Imposto de Renda: 1.555,36 

    

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: 3.629,17 

    

Conta Lucros/Prejuízos Acumulados   

    

Resultados Anteriores Acumulados: 26.588,65 

    

(+) Lucro Líquido do Exercício: 3.629,17 

(-) Participação nos Lucros: 362,92 

(-) Dividendos Distribuídos: 0,00 

    

Resultado Acumulado Atual: 29.854,90 

 

A estratégia de aumentar a produção  de computadores para obter aumento da receita foi 

acertada, e conseguimos novamente, apesar de insignificante, obter um resultado positivo no 

mês. Porém, ainda mantemos uma alto estoque de notebooks, o que acarreta em alta despesa 

de estocagem. 

5.8 Folha de Decisão Sétimo Mês 

No sétimo mês, decidimos novamente aumentar o preço de venda, desta vez, de dois 

produtos, o computador e o servidor. Ainda fizemos novo investimento em Promoção e 

Propaganda dos produtos. Decidimos manter o preço do notebook por conta do alto estoque e 

também por questão estratégica de alinhamento com o preço do mercado. 

Neste período, ainda recebemos a notícia de que houve um aumento preço dos insumos, 

principalmente do servidor, resultado da desvalorização do Real frente ao Dólar e de uma 
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crise Internacional que afeta principalmente a Rússia, EUA e Europa, tornando a importação 

de seus produtos mais dificultosa. 

Tabela 13 - Demonstrativo de Resultado do Exercício 07/01 

DRE – Mês 07   

    

(+) Receita de Vendas: 1.573.800,00 

(-) Custo de Produtos Vendidos: 1.253.400,00 

    

LUCRO BRUTO: 320.400,00 

    

(-) Promoção e Propaganda: 150.000,00 

(-) Inovação e Tecnologia: 10.000,00 

(-) Despesas Adicionais: 0,00 

(-) Mão de obra Ociosa: 300,00 

(-) Custo com Hora Extra: 0,00 

(-) Aluguel de Máquinas: 0,00 

(-) Estocagem: 1.600,00 

(-) Depreciação: 36.000,00 

(-) Informações e Pesquisas: 9.000,00 

(-) Benefícios aos Trabalhadores: 40.800,00 

    

LUCRO OPERACIONAL: 72.700,00 

    

(+) Receita Financeira: 19.500,00 

(-) Despesa Financeira: 0,00 

(+) Outras Entradas: 0,00 

(-) Outras Saídas: 0,00 

    

LUCRO ANTES DO IMPOSTO: 92.200,00 

    

(-) Imposto de Renda: 27.660,00 

    

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: 64.540,00 

 
  

Conta Lucros/Prejuízos Acumulados   

    

Resultados Anteriores Acumulados: 29.854,90 

    

(+) Lucro Líquido do Exercício: 64.540,00 

(-) Participação nos Lucros: 6.454,00 

(-) Dividendos Distribuídos: 0,00 
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Resultado Acumulado Atual: 87.940,90 

 

Obtivemos neste mês o melhor resultado em considerando o Lucro Operacional da 

empresa, desde o início deste ano. As vendas foram conforme esperado, sem gasto excessivo 

com produtos em estoque.  

5.9 Folha de Decisão Oitavo Mês 

Enfim chegamos ao mês de fechamento do ano, e precisamos continuar ampliando 

nosso Lucro para obter melhor pontuação no jogo. 

Neste mês foi efetuado novo reajuste de preços, com objetivo de acompanhar o mercado 

e aumentar a margem de contribuição dos produtos vendidos. Também optamos por reduzir 

um pouco o investimento em Promoção e Propaganda para reduzir as despesas. 

Tabela 14 - Demonstrativo de Resultado do Exercício 08/01 

DRE – Mês 08   

    

(+) Receita de Vendas: 1.617.594,08 

(-) Custo de Produtos Vendidos: 1.281.200,00 

    

LUCRO BRUTO: 336.394,08 

    

(-) Promoção e Propaganda: 85.000,00 

(-) Inovação e Tecnologia: 0,00 

(-) Despesas Adicionais: 0,00 

(-) Mão de obra Ociosa: 0,00 

(-) Custo com Hora Extra: 34.560,00 

(-) Aluguel de Máquinas: 0,00 

(-) Estocagem: 0,00 

(-) Depreciação: 36.000,00 

(-) Informações e Pesquisas: 0,00 

(-) Benefícios aos Trabalhadores: 40.800,00 

    

LUCRO OPERACIONAL: 140.034,08 

    

(+) Receita Financeira: 21.000,00 

(-) Despesa Financeira: 0,00 

(+) Outras Entradas: 0,00 
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(-) Outras Saídas: 0,00 

    

LUCRO ANTES DO IMPOSTO: 161.034,08 

    

(-) Imposto de Renda: 48.310,22 

    

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: 112.723,86 

    

    

Conta Lucros/Prejuízos Acumulados   

    

Resultados Anteriores Acumulados: 87.940,90 

    

(+) Lucro Líquido do Exercício: 112.723,86 

(-) Participação nos Lucros: 11.272,39 

(-) Dividendos Distribuídos: 100.000,00 

    

Resultado Acumulado Atual: 89.392,38 

 

Tivemos um mês recorde em Receita de Vendas chegando a R$ 1.617.594,08, e com 

custo de produção e despesas equilibrados ao orçamento efetuado. 

Com o equilíbrio das contas, neste mês foram pagos dividendos aos acionistas e 

fechamos o balanço anual conforme abaixo: 

Tabela 15 -  Balanço 08/01 

ATIVO     PASSIVO   

Caixa: 226.945,88   Empréstimos: 0,00 

Aplicações 

Financeiras: 
700.000,00   Crédito Rotativo: 0,00 

          

Estoques     Patrimônio Líquido   

Computador 0,00   Capital Social: 5.337.553,50 

Notebook 0,00   
Lucro ou Prej. 

Acumulado: 
89.392,38 

Servidor 0,00       

      
  

Imobilizado: 4.500.000,00 

 
  

    
 

  
TOTAL 5.426.945,88   TOTAL 5.426.945,88 
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Conta Imobilizado   
 

  
Fábrica Inicial: 4.500.000,00 

 
  

(-) Depreciação: 36.000,00 
 

  
(+) Reinvestimento: 36.000,00 

 
  

Fábrica Atual: 4.500.000,00       

 

Chegamos ao final do oitavo mês com pontuação suficiente para performarmos o terceiro 

lugar no Simulation Empresarial, e apesar de não ser o resultado que desejavamos alcançar, 

conseguimos nos meses finais alcançar certa estabilidade, além de crescimento contínuo e 

favorável dos resultados. 
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 CONCLUSÃO 

 Este relato de experiência teve como foco o planejamento e implementação de 

estratégias administrativas objetivando o resultado financeiro satisfatório na empresa 

Computadores.  

Considera-se de suma importância ponderar pontos relevantes da performance obtida, 

como forma de aprendizado, buscando efetuar ajustes para obter melhores resultados  quando 

for colocada em prática, efetivamente, esta estratégia na empresa. Como primeira observação, 

temos a estratégia que aplicamos de não adotar o foco específico em Lucro/Preço de Ação e 

nem mesmo em Receita de Vendas/Capital Circulante Líquido, que apesar de nos conceder o 

terceiro lugar, deixou a desejar em relação ao resultado financeiro esperado. Como segunda 

apreciação, concordamos que perdemos um tempo valioso ao buscar saber quais as ações 

adotadas pela concorrência, fazendo com que tomássemos decisões baseadas na atuação 

destas, tornando o resultado das nossas ações quase nulos ou com resultado muito lento. 

Além disso, é fundamental frisar que o desiquilíbrio no controle de custos, 

principalmente no início do jogo, fez com que a nossa margem de contribuição caísse muito. 

É importante considerar também que a variação ou aumento de preço dos produtos realizados 

da forma aqui descrita, seguidamente por vários meses, causa efeito negativo na conquista de 

confiança dos clientes e também dos acionistas, visto que, demonstra falta de planejamento e 

segurança na estratégia definida. 

Obeserva-se ainda que, sob o aspecto financeiro, a empresa obteve desempenho razoável, 

pois houveram falhas em aplicar valores maiores do que o que estavam disponíveis em caixa, 

em consonância com as obrigações mensais, gerando liquidez corrente negativa e onerando a 

empresa com juros do crédito rotativo. 

Como peroração do MBA em GFCA, afirma-se que fora extremamente importante e de 

grande proveito a realização desta simulação de decisões estratégicas. Por meio dela aplicou-

se os conhecimentos adquiridos nas disciplinas incorridas anteriormente, e isto contribui 

fortemente para o crescimento profissional da turma. 
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