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RESUMO 

 

O presente trabalho, descreve a participação da equipe da equipe 9, Tec 

Auto na disciplina de Jogos de Negócios, ministrada no período de carga horário 

de 24h aula, do curso de Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. O jogo 

foi aplicado através da plataforma de ambiente online Jogo Simulation, com a 

intenção de proporcionar aos participantes uma experiência única na definição e 

implantação de estratégias competitivas de negócios, assim como na tomada de 

decisões gerenciais, sob condições que permitem análise e discussão. Os 

alunos da turma de GFCA 2/15 foram divididos em 10 equipes que competiram 

entre si atuando dentro de um mesmo nicho de mercado de produtos 

automotivos. As equipes eram formadas por 1 presidente, responsável pelo 

envio final das decisões, sendo que os demais diretores auxiliavam de forma 

integral nas análises relativas aos mais diversos aspectos, comerciais, 

produtivos, inovação, propaganda, recursos humanos, pressão, concorrentes e 

mudanças de conjuntura econômica. Após cada rodada de competição as 

decisões das equipes eram avaliadas por critérios como, valor da ação no 

mercado, capital circulante líquido, receita de vendas, ponderados em forma de 

pontos que definiam a classificação da equipe a cada período na competição. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Jogos de Negócios. Estratégia. Decisão. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present report, describes the participation of team 9, Tec Auto, in the 

Business Games class, with total of 24 class hours, as part of the Finacial 

Management, Controller and Audit MBA course. The game was ministered 

throught the online plataforma Jogo Simulation, with the intention to provide 

participants an unique experience in the definition of competitive business 

strategies, as well the management decision making under the analisis and 

discussion situations. The students of the GFCA 2/15 class were divided in 10 

teams who competed between them in the same market niche of automotive 

products. Teams were formed with 1 president, responsible to send the final 

decisions and several directors who also helped with overall analisys regarding 

sales, production, inovation, advertising, humam resourses, competitor and 

economic changes. After each round of the game he teams were evalueted 

among criterias as market stocks value, revenue, net capital, weighted according 

points that defined the team final positon. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Durante a disciplina de Jogos de Negócios, ministrada como disciplina 

final do MBA de Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria da instituição 

educacional ISAE/FGV Curitiba, foi trazido aos alunos do curso o uso da 

plataforma online Jogosimulation.com.br, com a finalidade de trazer uma 

oportunidade mais próxima do real de colocar em prática o exercício da tomada 

de decisão e consequente resultados de tais ações no ambiente de negócios de 

uma empresa. 

Os alunos da turma de GFCA 2/15 foram divididos em 10 grupos que 

passam a constituir um grupo industrial, sendo que cada grupo responsável pela 

administração de uma empresa deveria eleger um presidente responsável pelo 

envio das decisões, enquanto os demais integrantes formariam a equipe de 

diretores. Ficou definido o aluno Caio Busato Tortato, como presidente de nosso 

grupo. Com a informação de que o ambiente de jogo aconteceria em um cenário 

de uma indústria química fabricante de 3 produtos para o setor de acessórios 

automotivos, definimos o nome da empresa como sendo Tec Auto, na posição 

de jogo estabelecida de número 9. 

Foi então apresentado o “Manual do Ambiente Business Game” com 

informações relativas ao contexto geral em que o jogo ocorreria, bem como, 

fornecido pelo professor algumas planilhas de resultados de anos anteriores, 

previsão de demanda, crescimento, gargalos produtivos, perspectivas e desafios 

de cada produto e do setor em geral, que serviriam como base para avaliar e 

definir a estratégia inicial das equipes. 

A cada rodada relativa a 1 mês, a empresa deveria definir e apresentar 

através de uma folha de decisões quais suas estratégias e planos para preço de 

venda, promoção e propaganda, inovação e tecnologia, lotes de produção, para 

cada produto, número de trabalhadores, salários, participação nos lucros, 

capacidade fabril, empréstimos, aplicações, dividendos, gastos com selo verde 

e tecnologia. Inicialmente foram realizadas duas rodadas em formato de 

simulação para que as equipes pudessem se familiarizar com o formato do jogo 

tentar aplicar alguns conceitos e se preparar melhor para rodadas futuras. 



Dentro da equipe os alunos poderiam efetuar uma gestão e análise 

compartilhada do cenário para fins de tomada de decisão. Desta forma, apesar 

de que na definição inicial de tarefas tenha ocorrido uma divisão por áreas de 

aptidão entre os membros dos grupos, seja ela financeira ou marketing, apesar 

do ambiente de pressão e tempo limitado, a equipe sempre procurou dialogar e 

compartilhar opiniões para todas as decisões acima citadas, que eram colocadas 

à nossa capacidade de interpretação a cada rodada do jogo. 

 

2 – DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 – INFORMAÇÕES DO AMBIENTE DE JOGO 

Inicialmente, tanto a Tec Auto, quanto todas as demais empresas 

produzem e detém tecnologia similar com baixa diferenciação, certa ausência de 

competitividade e preços idênticos para os 3 tipos de produtos: Shampoo para 

carro, película Repelente de chuva e Selante de pneu. Estratégias de 

diferenciação de preço e produto devem ser consideradas importantes neste 

contexto. 

 

2.1.1 – SAZONALIDADE DA DEMANDA E CICLO DE DESENVOLVIMENTO 

Os produtos possuem uma sazonalidade de demanda que varia de 

maneira similar conforme os meses do ano. Dentro do ciclo de desenvolvimento 

dos produtos verifica-se o Shampoo de carro com demanda em ligeira tendência 

de queda, o Repelente de chuva com taxas significativas de crescimento, sendo 

uma novidade de mercado e de forte atração aos consumidores, e por fim o 

Selante de pneu, produto sofisticado com demanda ainda em pequena, porém, 

em crescimento estimado para 50% ano. 

 

2.1.2 – MERCADO CONSUMIDOR E AMBIENTE COMPETITIVO 

O mercado de atuação engloba clientes individuais e empresas 

distribuidoras, que inclui desde oficinas, fabricantes de automóveis até 

hipermercados, entre outros. Esses mercados têm incluído em seus hábitos 

fortes exigências com relação aos aspectos ambientais, saúde, meio ambiente 



e segurança. Desta forma investimentos em P&D e SMS, são fatores que afetam 

diretamente o comportamento desse mercado. 

Os comparadores podem ser classificados em habituais e volúveis, com 

maior tendência para se tornarem habituais, porém, com sensibilidade com 

relação à grandes variações de preço ou produtos em falta o que faz com que 

voltem a analisar todos os produtos no mercado. Ao optar inicialmente por uma 

aquisição o cliente é influenciado pelo preço, qualidade e disponibilidade o que 

envolve investimentos por parte da empresa também em promoção e 

propaganda, afim de que o cliente seja fidelizado e habitual. 

 

2.1.2.1 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (P&D) 

A inovação tecnológica tem efeitos diretos na estimulação da demanda. 

Desta forma, boa parte dos gastos em P&D em Repelente se direciona à 

obtenção do Selo Verde que atesta o baixo impacto ambiental. A probabilidade 

de obtenção do selo é de 90% para um investimento a partir de R$150.000, com 

impacto positivo de 10% no aumento do valor das ações no mês que o selo for 

adquirido. Já no caso do Selante, investir em P&D tem papel direto na 

continuidade do produto que possui um componente propelente causador do 

efeito estufa proibido a partir de 1° de maio. Outra saída é a adquirir a nova 

fórmula por R$ 180.000. Para os demais produtos, os investimentos se destinam 

a melhoria da qualidade e geração de demanda, que pode ter efeito contrário 

caso abandonados. O limite de investimento é de R$ 500.000 mês. 

 

2.1.2.2 – GESTÃO DE SMS 

A estratégia de para integração de Saúde, Meio Ambiente e Segurança 

objetiva obter vantagem competitiva e sustentabilidade para o negócio, evitando 

gastos com remediação ambiental, acidentes de trabalho, doenças e demais 

inconformidade com legislação, melhorando a imagem da empresa. 

Investimentos acumulados na ordem de R$ 100.000 mês reduzem para 10% as 

chances de contaminação. Em caso de contaminação a empresa incorrerá 

custos de remedição que variam de R$30.000 a R$ 150.000. Investimentos 

contínuos em SMS diminuem esses riscos e custos. Órgãos ambientais estão 



cada vez mais atuantes, e em caso de fiscalização ambiental com verificação de 

contaminação, além a remediação, incorrem gastos com multa de até R$50.000 

e um impacto negativo no valor da ação da empresa em 5%. O limite de 

investimento é de R$ 500.000 mês. 

 

2.1.2.3 – GESTÃO DE PREÇOS, PROMOÇÃO E PROPAGANDA 

Inicialmente os preços praticados pelas empresas existentes no mercado 

são idênticos e muito altos. Dezembro (lotes): R$ 450 – Shampoo, R$ 1.300 – 

Repelente, R$ 2.000 – Selante. 

Com relação a promoção e propaganda, o produto com maior 

probabilidade de impacto positivo à investimentos mais robustos é o Shampoo, 

uma vez que o produto não apresenta mais nenhum diferencial, sendo que os 

demais produtos vislumbram taxas significativas de crescimento. A demanda de 

compradores volúveis é diretamente influenciada por estes gastos, e em caso de 

impacto positivo os efeitos de uma expansão perduram por meses. Tais polícias 

de preços e propaganda também tem resultado se considerarem variações da 

sazonalidade e situação geral da economia. O limite de investimento é de R$ 

500.000 mês. 

 

2.1.3 – GESTÃO DA PRODUÇÃO 

 

2.1.3.1 – CAPACIDADE FABRIL 

A capacidade fabril inicial das empresas é de 900 UFs/mês. Este 

investimento monta atualmente R$ 4.500.000 em imobilizado, estando sujeito a 

uma depreciação contábil mensal de 0,8%, e também a uma depreciação física 

que afeta a capacidade fabril do mês subsequente caso o a mesma taxa não 

seja investida na manutenção das máquinas. Ampliações na capacidade fabril 

estão limitadas a 25% da capacidade instalada e são disponibilizadas no mês 

seguinte ao investimento que tem um custo de R$ 5.000 por UF mais despesas 

adicionais. Redução da capacidade é limitada 0,8% correspondente a taxa de 

depreciação. Até 20% da capacidade instalada pode ser contratada de forma 

terceirizada pelo aluguel de máquinas a um custo de R$ 165/UF e uso de mão 



de obra própria. O uso da capacidade varia por produto, sendo 0,2 UF por lote 

de Shampoo, 0,8 UF por lote de Repelente e 0,3 UF por lote de Selante. 

  

2.1.3.2 – CUSTOS DE INSUMOS, PRODUÇÃO E ESTOQUES 

 O custo dos insumos é de R$ 195 para lotes de Shampoo, R$ 566 para 

Repelente e R$ 475 para Selante. Não há dificuldades no fornecimento e 

disponibilidade para qualquer um dos produtos. O custo de mão de obra está 

dividido em: R$ 100 para Shampoo, R$ 330 para Repelente e R$ 500 para 

Selante. Desta forma o custo unitário padrão de um lote formado por insumos 

mais mão de obra é de: R$ 295 para Shampoo, R$ 896 para Repelente e R$ 975 

para Selante. O custo de estoque para armazenagem dos produtos é o mesmo 

para os produtos acabados e gira em torno de R$ 65. 

 

2.1.4 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

2.1.4.1 – CAPACIDADE E CONTINGENTE HUMANO 

A empresa conta inicialmente com um contingente humano de 300 

funcionários que trabalham 160 horas mensais, totalizando 48.000 horas mês. 

Contratações e demissões podem ser efetuadas no início de cada mês sem 

custos adicionais, limitadas a 10% da força de trabalho do mês anterior. 

 

2.1.4.2 – SALÁRIOS, ENCARGOS E TEMPO POR LOTE DE PRODUTO 

O salário no início do período é de R$ 800, com uma adição de 100% (R$ 

800) de encargos trabalhistas, totalizando R$ 1.600 mês. O desembolso médio 

por hora é de R$ 10, sendo número de horas de trabalho para cada produto 

apresentado da seguinte forma: 10h para cada lote de Shampoo (R$ 100), 33h 

Repelente (R$330) e 50h Selante (R$ 500). Participação nos lucros podem fazer 

parte da remuneração dos funcionários. Decréscimos não são permitidos. 

 



2.1.4.3 – HORA EXTRA E OCIOSIDADE 

Caso necessário o custo adicional para realização de Hora extra por 

funcionário é 30% do salário mais encargos (R$ 3 por hora extra), limitado a 

32h/mês, ou seja, 20% do total de 160 horas mês. Em caso de ociosidade os 

custos hora desta parcela serão devidamente adicionados. 

 

2.1.5 – GESTÃO FINANCEIRA 

 

2.1.5.1 – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 

Os empréstimos possuem um prazo de 30 dias, podendo ser renováveis 

à taxa de juros do mês corrente que varia de 3,45% a 4,5% ao mês dependendo 

do grau de endividamento da empresa em relação ao seu Patrimônio líquido, e 

está limitado a 50% do mesmo PL no mês anterior.  

Outra fonte de recurso é o Crédito rotativo utilizado automaticamente em 

caso de saldo de caixa negativo, negociado a uma taxa de 6% ao mês com juros 

cobrados no mês seguinte. 

 

2.1.5.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

A empresa com recursos excedentes pode aplica-los em diversos tipos de 

fundos de investimento. Para isso o valor a ser aplicado deve ser registrado a 

cada mês e renovado sempre que a decisão persistir. O limite para aplicações é 

igual ao total do patrimônio líquido do mês anterior. O rendimento inicial das 

aplicações é de 2,625%, indo para 3% a partir de janeiro. A remuneração dos 

juros é paga dentro do mês. 

  

2.1.5.2 – DIVIDENDOS 

 Os dividendos podem ser distribuídos a qualquer mês e serão pagos em 

espécie dentro do mês declarado. A condição para o pagamento de dividendos 

é que existam lucros acumulados suficientes para arcar com a distribuição.  



2.1.5.3 – VALOR DA AÇÃO  

 A empresa possui 500.000 ações com valor de mercado de R$ 19,52 em 

dezembro. Ao longo do jogo o preço das ações varia de acordo com a 

estabilidade dos lucros, probabilidade de crescimento e distribuição de 

dividendos. 

 

2.1.6 – REGRAS DE AVALIAÇÃO DA EMPRESA 

A avalição do desempenho da empresa acontece de acordo com o 

desempenho alcançado nos objetivos estabelecidos pela Direção. Os objetivos 

dividem-se em: 

Preço da Ação – Avaliado ao fim do último mês de simulação e definido 

pelo PL, crescimento no período, lucratividade e distribuição de dividendos. 

Capital circulante líquido – Diferença entro o Ativo Circulante e o Passivo 

Circulante. 

Receita de vendas – Receita da venda de todos os produtos fabricados. 

Lucro Total – Somatório do lucro líquido obtido em todos os períodos de 

simulação.  

Sobre os objetivos mencionados são atribuídos pesos, num total de 10 

pontos distribuídos de 1 a 5 por item. Quanto maior o peso mais importante o 

objetivo com relação somatório final dos pontos do ranking. As estratégias de 

distribuição dos pesos variam de equipe para a equipe e podem ser alteradas 

quando autorizadas pelo mediador em qualquer rodada de jogo. 

Os resultados de todos os períodos avaliados serão considerados através 

de uma média ponderada para a identificação da equipe vencedora. A equipe de 

maior média será declarada a equipe vencedora. 

 

2.1.7 –  A FOLHA DE DECISÃO 

Uma vez entendido o funcionamento do ambiente de jogo e todas as 

particularidades explicadas em cada um dos tópicos que fazem parte desse 

contexto, nossa empresa precisa decidir que estratégias irá adotar e quais as 



decisões que vai formalizar na folha de registro de decisões dividida 

principalmente em Decisões de Produtos e Decisões da Empresa.  

A folha de Decisão é a ferramenta fundamental por onde o Presidente de 

cada empresa registra e envia os dados para processamento das estratégias de 

gestão da equipe no ambiente de jogo simulado. 

 

Figura 1 – Folha de Decisão 

 

Fonte: Apostila da Disciplina de Jogos de Negócios 

 

Nesta Folha a área de Decisões dos Produtos envolve as definições de 

Preço de Venda para os 3 produtos separadamente com qualquer valor a cima 

de zero. Lotes a produzir, por produto e de acordo com a capacidade instalada 

e limitações com mão de obra e investimentos individuais em Promoção e 

Propaganda e Inovação Tecnológica entre R$ 0 e 500.000 por produto. 

Já na parte de Decisões da Empresa, são inseridas as decisões sobre 

número de trabalhadores, Salário médio mensal, Participação nos lucros para 

trabalhadores e Capacidade Fabril desejada para o período, bem como decisões 

financeiras de Empréstimos, Aplicações, Dividendos dos sócios, todas 

respeitando os limites já mencionados caso a caso. A folha recebe ainda 

decisões sobre gastos com SMS e caso necessário, remediação de terreno e 

compra de tecnologia. 



2.1.8 – CENÁRIO INICIAL DE INFORMAÇÕES 

O cenário inicial mostra a situação da empresa no mês de dezembro do 

ano 0, ou seja, o mês anterior a primeira rodada de jogo que se inicia em janeiro 

do ano 1. 

 

Figura 2 – Balanço Patrimonial 

 

Fonte: http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel 

 

 Conforme figura acima, verifica-se que a empresa inicia o jogo com um 

Capital de R$ 5.627.002,50, um volume de aplicações no montante de R$ 

800.000, R$ 214.312,50 na conta caixa, totalizando uma sobra de R$ 

1.014.312,50. Outro dado relevante é o saldo da conta imobilizado de R$ 

4.500.000 que representa a valoração da atual capacidade produtiva da fábrica 

de 900 UFs mês. 

 

 

 

 

 



Figura 3 – DRE 

 

Fonte: http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel 

 

 A DRE reflete os resultados das decisões dos administrados da empresa 

até o início do jogo e seu reflexo no desempenho das Receitas, Custos e 

Despesas daquele mês. Dezembro finaliza com um resultado positivo R$ 61.054 

de Lucro Líquido do Exercício.  

 O comportamento do total de entradas e saídas incorridas pela empresa 

no mês de dezembro, pode ser verificado no Fluxo de caixa, o qual detalha toda 

a movimentação financeira item a item, bem como a estratégia final que resultou 

na aplicação financeira de parte excedente dos recursos, além de manter saldo 

de caixa já observado conforme Balanço Patrimonial. 



Figura 4 – Fluxo de Caixa 

 

Fonte: http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel 

 

Figura 5 – Conta Estoque 

 

Fonte: http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel 



O relatório da conta de Estoque detalha em valores financeiros e UFs o 

saldo final da conta com relação ao saldo inicial e as decisões de volumes 

produzidos, versus o desempenho das vendas e consequente resultado das 

vendas perdidas ou sobra de produtos em estoque, onde se observou sobra de 

saldo de Shampoo em 382 lotes e vendas perdidas de 349 lotes para o 

Repelente. 

 

Figura 6 – Preços e Parcelas 

 

Fonte: http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel 

 

 A tabela de Preços e Parcelas mostra o grupo empresarial formado pelas 

10 empresas competidoras que iniciam o jogo com exatamente a mesma parcela 

de mercado e o mesmo preço de venda praticado em cada um dos 3 produtos. 

 

 

 

 

 

 

   



Figura 7 – Ambiental 

 

Fonte: http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel 

 

Figura 8 – Outras informações 

  

Fonte: http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel 

 

Por fim, nesse cenário Inicial de informações, o relatório de “Outras 

Informações” apresenta um resumo de dados gerais de grande importância na 

empresa neste início de jogo com relação a custos unitário dos produtos, uso e 

capacidade da produção, salários, número de ações, taxas de juros e de 



aplicação praticadas e preço inicial das ações, que vão servir de balizamento 

para a definição da estratégia inicial de jogo. 

 

2.1.8.1 – DEMANDA MÉDIA MENSAL (ÚLTIMOS 4 ANOS) 

As informações sobre a demanda média mensal dos últimos 4 anos por 

produto, foi disponibilizada através de uma planilha de Excel fornecida pelo 

árbitro e corrobora também informações sobre previsão de demandas futuras. A 

projeção da demanda com base no histórico da empresa é fator fundamental 

para uma boa definição do horizonte estratégico que afeta desde as decisões de 

nível de produção até a expansão da capacidade produtiva. 

Outro indicador fundamental verificado nestes dados é o do real 

comportamento da sazonalidade das vendas de cada produto e seus períodos 

exatos de baixa e aumento, que podem ser verificados em mais de um período 

dentro do ano, com destaque para os meses de março e agosto quando ocorrem 

as maiores altas nas vendas. A projeção deixa claro o momento do ciclo de vida 

que cada produto se encontra, dando uma boa noção dos desafios e 

oportunidades presentes em cada um deles. 

 

Figura 9 – Demanda Média Mensal dos Últimos 4 anos 

 

Fonte: Planilha Previsão de Demanda – Ambiental do curso de Jogos de 

Negócios 



 2.1.9 – COMPRA DE INFORMAÇÕES DE MERCADO 

 Com o início do jogo, durante os dois primeiros períodos de simulação, 

todas as informações de mercado serão fornecidas gratuitamente pelo mediador 

do jogo. Porém, a partir do mês de março a empresa precisa decidir pela compra 

ou não de cada tipo de informações estratégicas, que só estarão disponíveis em 

relatórios se pagas. Os custos de aquisição de cada uma das informações é o 

seguinte:  

- Vendas Perdidas de cada Produto (R$ 1.000 por produto) 

- Lançamentos da Conta Caixa (R$ 20.000) 

- Preços Praticados pela Concorrência (R$ 2.000 por produto) 

- Parcela de Mercado de Todas as Empresas (R$ 10.000 por produto) 

- Estatísticas Mensais com Valores Mínimos, Médios e Máximos da 

concorrência: 

- Promoção e Propaganda (R$ 500 por item) 

- Inovação Tecnológica (R$ 500 por item) 

- Capacidade Fabril (R$ 500 por item) 

- Número de Trabalhadores (R$ 500 por item) 

- Salário Médio Mensal (R$ 500 por item) 

- Benefícios aos Trabalhadores (R$ 500 por item) 

- Receita Bruta de Vendas (R$ 500 por item) 

- Lucro Líquido (R$ 500 por item) 

- Dividendos (R$ 500 por item) 

- Valor da Ação (R$ 500 por item) 

- Relatório Ambiental (investir mais do que R$ 40.000 por mês em SMS) 

Cabe a cada equipe julgar a importância e necessidade das informações 

que gostaria de avaliar afim de entender melhor o comportamento de seus 

competidores e traçar as estratégias mais pertinentes para as rodadas se 

simulação que seguirão. 

 

2.1.10 – NOTÍCIAS DE MERCADO 

 Dentro do ambiente de jogo as equipes também precisam ficar atentas às 

notícias disponibilizadas pelo Árbitro. Essas notícias devem ser observadas com 



muita atenção, uma vez que podem impactar significantemente nas estratégias 

de jogo e nos resultados finais do desempenho da equipe. As notícias podem 

estar relacionadas aos mais diversos aspectos do ambiente empresarial, como 

por exemplo, mudanças no mercado internacional e consequentes impactos, 

negociações de acordos sindicais, entre outros. 

 

Figura 10 – Painel de Notícias de Mercado 

 

Fonte: http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel 

 

2.2 – FASE DE TESTES 

 Após verificarmos detalhadamente todas as informações do ambiente de 

jogo, bem como entender as decisões que devem ser tomadas, foi iniciada a fase 

de testes da simulação. As equipes tiveram então a oportunidade de realizar 

duas rodadas de testes para experimentar e se familiarizar com o simulador. 

Posteriormente a equipes puderam analisar os relatórios com os resultados da 

simulação. Finalizando esta etapa o simulador é zerado, e o jogo retorna para o 

mesmo estado inicial. 

 

2.2.1 – CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES DA FASE DE TESTES 

 Foi durante esta fase que de fato as equipes tiveram a melhor percepção 

dos desafios que estão envolvidos nas tomadas de decisão em cada rodada, 

uma vez que as inúmeras decisões devem ser analisadas e registradas dentro 

de um prazo de tempo pré-estabelecido pelo árbitro, ou seja, uma corrida contra 

o relógio a fim de extrair a melhor análise das variáveis possíveis e tomar a 

melhor decisão considerada pelo grupo. 

 Logo na primeira rodada de teste, sentimos claramente que o volume de 

decisões era bastante elevado, e sem o domínio completo das variáveis, sem 

um bom planejamento, ficaria quase impossível tomar todas as decisões de 



forma coesa e analítica já que o tempo era um fator que jogava contra tudo. Essa 

dificuldade, foi o primeiro ponto de atenção que nossa equipe entendeu que 

deveria resolver e preparar melhor para quando o jogo de fato se iniciasse. 

 Com relação a estratégia de jogo para a simulação, nossa equipe 

procurou não realizar mudanças muito drásticas das quais o cenário anterior já 

desenhava, ou seja, realizamos ajustes pequenos nos preços, redistribuímos 

melhor os gastos com propaganda dando ênfase para o Shampoo que era o 

único produto com estoque elevado e que apresentava pouco grau de inovação 

tecnológica com menores perspectivas de crescimento, mantivemos os níveis de 

capacidade de produção da fábrica bem como as políticas salariais, e 

distribuímos os investimentos com SMS e P&D também de forma simples. Tudo 

isso tinha o objetivo de primeiramente perceber onde a situação inicial deixada 

pelos administradores anteriores teria mais impactos positivos e negativos pelo 

fato de nenhuma medida mais relevante ter sido aplicada. Para nossa surpresa, 

seguindo a tendência de agir de forma mais conservadora, nossa empresa teve 

um bom desempenho logo na primeira rodada onde terminou na primeira 

colocação entre as 10 equipes. Observando os resultados obtidos, definimos os 

pontos mais importantes a serem observados e os que demandariam mais 

trabalho de análise por parte da equipe. 

Desta forma, para a segunda rodada de simulação optamos seguir pela 

mesma premissa de decisões, porém, neste memento o foco da equipe já 

passava a ser no que estava por vir, ou seja, preparar o ferramental de 

informações para o início da rodada de competição, afim de sanar as dificuldades 

que tivemos na primeira simulação, e tornar as decisões mais rápidas e práticas 

aos olhos da equipe. Mais uma vez nossa estratégia deu certo e a equipe 

consegui terminar esta rodada novamente na primeira colocação. O resultado 

obtido nos deu segurança para definir que em se iniciando o jogo, a estratégia 

de decisões a seguir seria praticamente igual, mesmo sabendo que no caso de 

as demais equipes viessem a ajustar seus perfis de decisão tudo poderia mudar 

no contexto de jogo, porém, uma vez na frente e com resultado positivo, em 

nosso caso, o coerente era se ater ao que tinha sido realizado. 



2.3 – ELABORAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE DECISÃO PRÉ JOGO 

 O professor e árbitro da disciplina de Jogos de Negócios, forneceu para 

as equipes duas planilhas com informações da empresa, uma sobre “Previsão 

de Demanda” e outra com a apresentação de alguns “Gargalos Produtivos”. A 

equipe Tec Auto percebeu, ainda durante as rodadas de teste, que as 

informações lá contidas, tem um papel fundamental na preparação e análise para 

as decisões de jogo. Contudo, diante das informações apresentadas, foram 

ainda acrescentadas informações do manual que não estavam presentes nestes 

arquivos. Foram adicionados também alguns cálculos padrões que 

considerassem todas as demais variáveis identificadas. Com esse objetivo a 

equipe criou um banco de dados capaz de receber as decisões de cada rodada, 

simular os impactos e estimar os resultados de tais decisões antes mesmo do 

efetivo envio das decisões finais na plataforma de jogo. Apesar de se tratar de 

uma estimativa, o que obviamente da margem para subavaliação ou 

superavaliação dos custos, receitas e consequente do resultado financeiro final 

das decisões, a equipe tinha este balizador como a melhor estimativa de seu 

desempenho a fim de não deixar que o jogo rolasse em torno de um possível 

fator sorte. 

 

2.3.1 – PROJEÇÕES INICIAIS GERAIS 

 O Ponto de partida, e principal norteador da estratégia da equipe Tec Auto 

durante todas as rodadas de jogo, foi o cálculo de projeção das vendas (lotes) 

para o período subsequente de 12 meses. O cálculo foi efetuado sobre as 

informações de Demanda média dos últimos 4 anos e levou em conta um fator 

de previsão de crescimento para cada produto de acordo com sua situação 

dentro do ciclo de vida, sazonalidade e perspectivas de mercado. Informações 

sobre as demandas médias dos 4 últimos anos já foram apresentadas conforme 

figura 9 no item 2.1.8.1 – DEMANDA MÉDIA MENSAL (ÚLTIMOS 4 ANOS). 

 Uma vez aplicado os fatores de projeção de vendas foram definidos os 

valores das vendas de cada produto para todos os períodos conforme segue: 

 



Figura 11 – Projeção Inicial de Vendas para o período de jogo 

 

 

Fonte: Planilha Excel - Gargalos Produtivos, Grupo Tec Auto. 

 

2.3.2 – ESTIMATIVAS POR RODADA 

 Finalizadas as projeções de venda, coube então a equipe como estratégia 

de jogo, preparar uma ferramenta para estimar a cada rodada do jogo, os 

resultados das decisões. A planilha Gargalos Produtivos criada, executa a 

função de estimar a Receita Mensal da empresa levando em conta o preço de 

venda definido multiplicado pelas vendas projetadas. A partir daí, dessa receita 

seriam deduzidos os custos de produção (CU padrão), custos com hora extra, 

de ociosidade, terceirização, depreciação e ampliação. A planilha permite ainda 

observar se os limites de utilização de mão de obra e capacidade fabril estavam 

dentro dos limites estabelecidos. Demais custos, como por exemplo com 

promoção e propaganda, inovação e tecnologia, gastos em SMS, despesas 

adicionais entre outras teriam que ser projetadas fora dessa planilha, 

diretamente via DRE. As informações geradas na planilha de gargalos produtivos 

também eram transferidas para as contas caixa e DRE projetadas. 

 

 

 

 

 

 

PROJEÇÕES INICIAIS

Vendas JAN FEV MAR ABR MAI JUN

Shampoo 1.049,00                1.493,00                2.674,94                1.915,58                1.883,47                1.772,10                

Repelente 703,00                    571,00                    952,78                    779,50                    629,34                    570,15                    

Selante 196,00                    219,00                    262,55                    228,17                    240,00                    189,39                    

1.948,00                2.283,00                3.890,26                2.923,25                2.752,81                2.531,64                

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

1.673,55                2.189,99                1.581,90                1.513,32                1.219,30                1.562,77                LOTES

708,44                    822,83                    714,21                    580,78                    519,92                    750,54                    LOTES

227,61                    277,33                    206,45                    184,36                    178,09                    235,20                    LOTES

2.609,60                3.290,15                2.502,56                2.278,46                1.917,32                2.548,51                



Figura 11 – Projeção Inicial de Vendas para o período de jogo 

 

Fonte: Planilha Excel - Gargalos Produtivos, Grupo Tec Auto. 

 

Finalizada esta etapa de preparação Pré-Jogo, a equipe estava pronta 

para o início das rodadas oficiais. É importante lembrar que toda essa fase de 

preparação ocorreu em um espaço de tempo bastante restrito, sendo que tudo 

que foi elaborado contou com o maior esforço conjunto possível da equipe dentro 

das limitações de tempo em que o contexto de jogo foi ministrado. 

  

2.4 – INÍCIO DO JOGO DE NEGÓCIOS 

 Com o fim das fases de conhecimento das informações do ambiente de 

jogo, rodadas de testes foi declarado o início da competição entre as 10 equipes 

do grupo empresarial e anunciada a primeira rodada de decisão. Ao longo das 

12 rodadas de decisão que seguiram, o tempo médio disponibilizado foi de cerca 

de 30 a 40 minutos para o envio da folha por rodada. 

 

2.4.1 – DECISÃO MÊS 1 

As decisões do mês 1 giraram primeiramente em torno da previsão de 

vendas que a equipe projetou para o ano conforme demonstrado anteriormente 

na figura 11 deste relatório, registrada conforme figura abaixo na linha de lotes 

a produzir, onde foi previsto um aumento significativo em todos os 3 produtos, 

conforme verificado. 



 

 

 O volume de lotes a produzir não gerou nenhuma necessidade de 

alteração no número de trabalhadores e na capacidade fabril, não era hora de 

crescer nem produzir estoques. Nossa política de preços foi igual à da primeira 

rodada da fase de testes, ou seja, sem alteração de preços a fim de conhecer o 

posicionamento de mercado. Os investimentos também foram todos 

conservadores e mínimos no caso de inovação e tecnologia mesmo para 

Repelente e Selante. SMS girou em torno de um valor que protegesse a empresa 

em 70% contra contaminação. Para promoção e propaganda incrementamos 

apenas o investimento em shampoo que julgamos precisar atrair mais clientes 

devido a sobra de estoque anterior. Optamos por alocar os recursos excedentes 

na conta de aplicações. Mesmo com notícias apontando para reinvindicações do 

sindicato com relação a reajuste de salários, optamos apenas por adicionar um 

pequeno percentual na participação de lucros dos funcionários. O contexto geral 

9 Tec Auto Mês: 0 Mês: 1

Decisões por Produto   
   
Shampoo   
Preço de Venda 450,00 450,00
Promoção e Propaganda 20.000,00 50.000,00
Inovação e Tecnologia 0,00 0,00
Lotes a Produzir 750,00 1.049,00
   
Repelente   
Preço de Venda 1.300,00 1.300,00
Promoção e Propaganda 50.000,00 20.000,00
Inovação e Tecnologia 0,00 10.000,00
Lotes a Produzir 200,00 703,00
   
Selante   
Preço de Venda 2.000,00 2.000,00
Promoção e Propaganda 20.000,00 20.000,00
Inovação e Tecnologia 10.000,00 10.000,00
Lotes a Produzir 20,00 196,00

Decisões da Empresa   
   
Núm. de Trabalhadores 300,00 300,00
Salário Médio Mensal 800,00 800,00
Participação dos Trabalhadores nos Lucros 0,00 0,05
Capacidade Fabril 900,00 900,00
Empréstimo 0,00 0,00
Aplicação 800.000,00 1.000.000,00
Dividendos 500.000,00 0,00
Gastos em SMS 50.000,00 70.000,00
Remediar Terreno Não Não
Comprar Tecnologia Não Não



foi de uma decisão de mudanças mínimas afim de verificar a tendência de 

comportamento do jogo e trabalhar de forma enxuta. 

 Como resultado atingimos esse objetivo de atuar de forma enxuta o que 

ficou demonstrado no relatório de estoques, onde terminamos o período 

praticamente zerados e sem grandes perdas de vendas em nenhum produto.  

 

 

 

Mesmo com volume bastante conservador em investimentos e demais 

gastos, e mantando os preços praticados, conseguimos uma fatia de mercado 

regular em comparação com as outras equipes. Isso nos permitiu fechar o 

período com custos baixos e consequentemente um bom Lucro Líquido de R$ 

303.377,90 que tinha peso 3 em nossa avaliação.  Nosso valor de ação no 

mercado também se elevou de 19,52% para 22,89%. A estratégia de 

acompanhamento da previsão de demanda e com poucos gastos trouxe um 

ótimo resultado, garantindo a primeira posição no ranking para nossa equipe logo 

na primeira rodada do jogo. 

9 Tec Auto Mês: 0 Mês: 1

Conta Estoque   
   
Estoque Inicial   
Shampoo 1.532,00 382,00
Repelente 150,00 0,00
Selante 146,00 0,00
Volume Produzido   
Shampoo 750,00 1.049,00
Repelente 200,00 703,00
Selante 20,00 196,00
Volume de Vendas   
Shampoo 1.900,00 1.431,00
Repelente 350,00 613,00
Selante 166,00 196,00
Vendas Perdidas   
Shampoo 0,00 21,00
Repelente 349,00 0,00
Selante 2,00 0,00
Estoque Final   
Shampoo 382,00 0,00
Repelente 0,00 90,00
Selante 0,00 0,00



2.4.2 – DECISÃO MÊS 2 

Tomando sempre como base inicial a previsão de vendas projetadas 

previamente pela equipe, apresentadas conforme figura 11, foram tomadas as 

seguintes decisões: 

 

 

 

 

Por se tratar de um mês de demanda regular baixa, mas que precedia um 

mês de alta demanda devido a sazonalidade, a equipe optou por extrapolar os 

números de vendas projetadas e usar toda sua capacidade produtiva, inclusive 

com hora extra e aluguel de máquinas, afim de preparar os estoques para o mês 

de março, cuja capacidade produtiva de um mês não seria capaz de atender a 

demanda prevista. Desta forma, manteria a estratégia de permanecer enxuta o 

maior tempo possível, sem precisar investir em expansão para atender a alta 

9 Tec Auto Mês: 1 Mês: 2

Decisões por Produto   
   
Shampoo   
Preço de Venda 450,00 450,00
Promoção e Propaganda 50.000,00 50.000,00
Inovação e Tecnologia 0,00 0,00
Lotes a Produzir 1.049,00 2.200,00
   
Repelente   
Preço de Venda 1.300,00 1.300,00
Promoção e Propaganda 20.000,00 20.000,00
Inovação e Tecnologia 10.000,00 10.000,00
Lotes a Produzir 703,00 653,00
   
Selante   
Preço de Venda 2.000,00 2.010,00
Promoção e Propaganda 20.000,00 20.000,00
Inovação e Tecnologia 10.000,00 10.000,00
Lotes a Produzir 196,00 263,00

 Mês: 1 Mês: 2

Decisões da Empresa   
   
Núm. de Trabalhadores 300,00 300,00
Salário Médio Mensal 800,00 880,00
Participação dos Trabalhadores nos Lucros 0,05 0,05
Capacidade Fabril 900,00 900,00
Empréstimo 0,00 0,00
Aplicação 1.000.000,00 1.000.000,00
Dividendos 0,00 0,00
Gastos em SMS 70.000,00 60.000,00
Remediar Terreno Não Sim
Comprar Tecnologia Não Não



demanda sazonal, uma vez que esta retornaria a patamares normais em abril. A 

decisão permaneceu em também não ajustar os preços já que a demanda estava 

fidelizada e um possível aumento poderia gerar riscos uma vez que os relatórios 

mostraram que nosso preço estava em linha com as demais equipes. 

Devido ao alerta do sindicato, foram ajustados em 10% os salários dos 

funcionários. Como previmos que seria um mês com alguns custos adicionais, 

isso se refletiu mais uma vez na manutenção dos gastos com inovação e 

tecnologia sem muitos excessos. A propaganda ficou focada mais no Shampoo 

e optamos por uma redução nos gastos de SMS, já que teríamos que remediar 

uma pluma recebida no mês anterior. O objetivo era manter a empresa com um 

bom resultado líquido, um caixa saudável e de boa lucratividade. Até então, os 

baixos investimentos nos itens acima citados não prejudicavam em nada o 

comportamento de nossa demanda, mas estávamos atentos sobre a hora certa 

de elevá-los. 

O resultado da rodada foi mais uma vez muito positivo com relação as 

vendas, onde tivemos 0 vendas perdidas nos 3 produtos, e ainda foi gerado o 

saldo de estoque desejado para o mês seguinte. 

 

 

 

9 Tec Auto Mês: 1 Mês: 2

Conta Estoque   
   
Estoque Inicial   
Shampoo 382,00 0,00
Repelente 0,00 90,00
Selante 0,00 0,00
Volume Produzido   
Shampoo 1.049,00 2.200,00
Repelente 703,00 653,00
Selante 196,00 263,00
Volume de Vendas   
Shampoo 1.431,00 1.500,00
Repelente 613,00 543,00
Selante 196,00 191,00
Vendas Perdidas   
Shampoo 21,00 0,00
Repelente 0,00 0,00
Selante 0,00 0,00
Estoque Final   
Shampoo 0,00 700,00
Repelente 90,00 200,00
Selante 0,00 72,00



As receitas auferidas com as vendas foram suficientes para cobrir os 

custos desse mês, os quais procuramos manter novamente baixos. Tivemos 

apenas algum aumento nos custos de produção para geração de estoques e 

com reajuste de mão de obra, gerando um resultado positivo no Lucro Líquido 

do Exercício e saldo positivo de caixa com possibilidade de aplicação. O valor 

da ação saltou de 22,89% para 26,50%. Mesmo sem conseguir o Selo verde e 

Tecnologia para o selante, nossa equipe mais uma vez terminou a rodada na 

primeira colocação do ranking. Dessa forma solidificamos nossa linha de 

raciocínio estratégico para o próximo mês. 

 

2.4.3 – DECISÃO MÊS 3 

 O mês de março era o primeiro mês com forte efeito de sazonalidade e 

também o mês com a maior previsão de vendas projetadas para todos os 

produtos. Nossas previsões indicavam vendas 70% maiores que as do mês 

anterior para Shampoo e Repelente com aproximadamente 2.675 e 953 lotes 

respectivamente, e um aumento de 20% no Selante num total de 263 lotes. 

 

9 Tec Auto Mês: 2 Mês: 3

Decisões por Produto   
   
Shampoo   
Preço de Venda 450,00 440,00
Promoção e Propaganda 50.000,00 60.000,00
Inovação e Tecnologia 0,00 0,00
Lotes a Produzir 2.200,00 1.975,00
   
Repelente   
Preço de Venda 1.300,00 1.300,00
Promoção e Propaganda 20.000,00 20.000,00
Inovação e Tecnologia 10.000,00 10.000,00
Lotes a Produzir 653,00 753,00
   
Selante   
Preço de Venda 2.010,00 2.010,00
Promoção e Propaganda 20.000,00 20.000,00
Inovação e Tecnologia 10.000,00 10.000,00
Lotes a Produzir 263,00 191,00



 

 

A decisão do total de lotes a produzir para cada produto foi estabelecida 

de forma que somada ao saldo de estoques remanescente do mês anterior 

atingiria pontualmente a demanda de vendas projeta mencionada acima. Outra 

vez decidimos por manter nossos preços praticamente inalterados pois os 

resultados com volume de vendas, atendimento do mercado e geração de 

receitas vinham sendo satisfatório nesse patamar praticado. Optamos por 

segurar novamente os gastos com Inovação e tecnologia principalmente por 

decidirmos que a nova fórmula do selante seria comprada de forma direta neste 

momento no valor de R$ 180.000, restando investir apenas no selo verde.  

Nossa política era de não gastar muito em promoção e propaganda pois 

nossa demanda estava fidelizada, os valores já investidos foram praticamente 

mantidos. Para SMS utilizamos uma margem de probabilidade de 45% de 

proteção contra contaminação e decidimos assumir esse risco. Outra forma que 

encontramos para reduzir custos foi ajustar o número de trabalhadores que caiu 

de 300 para 285 homens, o que traria uma economia imediata e poderia ser 

facilmente reajustada devida a margem de 10% para contratar e demitir sem 

custos. No mesmo momento o sindicato pleiteava salários de R$1.500 e 

participação nos lucros de 20%, fato que foi totalmente negado pela equipe. 

Outro alto desembolso deste mês foi a decisão da equipe em manter os 

acionistas satisfeitos e pagar dividendos trimestrais, que incorreram neste mês 

no valor de R$ 324.000. 

O Resultado das decisões tomadas foram totalmente de encontro com o 

que a equipe gostaria e trouxeram resultados extremamente positivos. O mês 

fecharia com estoques zerados e praticamente sem vendas perdidas, 

 Mês: 2 Mês: 3

Decisões da Empresa   
   
Núm. de Trabalhadores 300,00 285,00
Salário Médio Mensal 880,00 880,00
Participação dos Trabalhadores nos Lucros 0,05 0,05
Capacidade Fabril 900,00 900,00
Empréstimo 0,00 0,00
Aplicação 1.000.000,00 1.000.000,00
Dividendos 0,00 324.000,00
Gastos em SMS 60.000,00 60.000,00
Remediar Terreno Sim Não
Comprar Tecnologia Não Sim



confirmando a boa capacidade de previsão de vendas com intuito de manter uma 

empresa enxuta. 

 

 

 

O reflexo disso foi mais um mês com Record de lucro líquido do exercício para 

a empresa, um aumento no saldo de caixa e a disparada no valor da ação da 

empresa em 18%, de R$26,50 para R$ 31,28. Foi nossa melhor rodada de 

pontos até então e que nos garantiu novamente o primeiro lugar entre todas as 

equipes do jogo. 

 

2.4.4 – DECISÃO MÊS 4 

 Para a rodada do mês 4 nossa previsão de vendas projetava um cenário 

de início de declínio da demanda após o período de sazonalidade. Com base na 

projeção de 1.956, 780 e 228 lotes de Shampoo, Repelente e Selante tentamos 

definir uma produção de lotes que se aproximassem desse valor. Porém, desta 

vez nossa capacidade produtiva não atendia toda a previsão de venda e não 

haviam estoques. Mesmo assim, como se sabia que a tendência era de 

diminuição de demanda nos meses seguintes, decidimos não aumentar a 

capacidade da fábrica. Escolhemos então dar preferência à produção de Selante 

para o qual aumentamos levemente o preço de venda junto com sua promoção 

9 Tec Auto Mês: 2 Mês: 3

Conta Estoque   
   
Estoque Inicial   
Shampoo 0,00 700,00
Repelente 90,00 200,00
Selante 0,00 72,00
Volume Produzido   
Shampoo 2.200,00 1.975,00
Repelente 653,00 753,00
Selante 263,00 191,00
Volume de Vendas   
Shampoo 1.500,00 2.675,00
Repelente 543,00 953,00
Selante 191,00 263,00
Vendas Perdidas   
Shampoo 0,00 0,00
Repelente 0,00 0,00
Selante 0,00 34,00
Estoque Final   
Shampoo 700,00 0,00
Repelente 200,00 0,00
Selante 72,00 0,00



e propaganda afim de buscar maiores retornos. Demais preços e investimentos 

permaneceram iguais.   

 

 

 

 

 A ameaça de greve sinalizada pelo sindicato para quem não concordar 

com os termos de salário de R$ 1.500 mais 20% de participação foi novamente 

ignorada, porém, concordamos com um reajuste em menores condições validos 

para o mês 5. Retornamos o número de trabalhadores para atingir algo próximo 

da produção desejada sem aumento na capacidade fabril que em nossa opinião 

estava devidamente ajustada as demandas futuras. Adotamos a proteção de 

90% contra riscos de contaminação investindo R$ 100.000 no mês, e aplicamos 

o saldo um remanescente. A equipe sempre optou pela compra das informações 

de estoques.  

9 Tec Auto Mês: 3 Mês: 4

Decisões por Produto   
   
Shampoo   
Preço de Venda 440,00 440,00
Promoção e Propaganda 60.000,00 60.000,00
Inovação e Tecnologia 0,00 0,00
Lotes a Produzir 1.975,00 1.910,00
   
Repelente   
Preço de Venda 1.300,00 1.300,00
Promoção e Propaganda 20.000,00 20.000,00
Inovação e Tecnologia 10.000,00 20.000,00
Lotes a Produzir 753,00 769,00
   
Selante   
Preço de Venda 2.010,00 2.020,00
Promoção e Propaganda 20.000,00 40.000,00
Inovação e Tecnologia 10.000,00 10.000,00
Lotes a Produzir 191,00 262,00

 Mês: 3 Mês: 4

Decisões da Empresa   
   
Núm. de Trabalhadores 285,00 300,00
Salário Médio Mensal 880,00 880,00
Participação dos Trabalhadores nos Lucros 0,05 0,05
Capacidade Fabril 900,00 900,00
Empréstimo 0,00 0,00
Aplicação 1.000.000,00 1.300.000,00
Dividendos 324.000,00 0,00
Gastos em SMS 60.000,00 100.000,00
Remediar Terreno Não Não
Comprar Tecnologia Sim Sim



 No resultado final, tudo que foi produzido para os 3 produtos foi vendido, 

porém, desta vez apareceram vendas perdidas em todos os produtos, inclusive 

o Selante. Foi muito bom ter vendido tudo, mas ficamos atentos para que a 

pequena demanda perdida fosse atendida nas próximas rodadas.  

 

 

 

A empresa continuou com uma boa relação geração de receitas x custos 

e despesas, conseguindo terminar mais uma rodada com lucro líquido acima dos 

R$ 300.000 e valorização de sua ação em mais de 10% (R$31,28 para R$34,87). 

Seu capita circulante líquido representado pela conta de ativo da empresa, mais 

especificamente Caixa e Aplicações só aumenta. Todos estes itens representam 

enorme peso na pontuação da equipe. Por fim, terminada a quarta rodada de 

jogo, a Auto Tec ficou com a primeira colocação do período novamente. 

 

2.4.5 – DECISÃO MÊS 5  

 A previsão de venda que a equipe fez para o mês 5 indicava novas quedas 

nos produtos, ou seja, se manteria dentro do nosso limite de capacidade 

produtiva. Adicionamos ainda para consideração do número final de lotes a 

produzir, o volume de vendas perdidas no mês anterior, cujo somatório final 

segue demostrado abaixo. 

9 Tec Auto Mês: 3 Mês: 4

Conta Estoque   
   
Estoque Inicial   
Shampoo 700,00 0,00
Repelente 200,00 0,00
Selante 72,00 0,00
Volume Produzido   
Shampoo 1.975,00 1.910,00
Repelente 753,00 769,00
Selante 191,00 262,00
Volume de Vendas   
Shampoo 2.675,00 1.910,00
Repelente 953,00 769,00
Selante 263,00 262,00
Vendas Perdidas   
Shampoo 0,00 119,00
Repelente 0,00 56,00
Selante 34,00 38,00
Estoque Final   
Shampoo 0,00 0,00
Repelente 0,00 0,00
Selante 0,00 0,00



 

 

 

Os preços seguiram a tendência de ajuste pouco impactantes já que a 

demanda se mantinha e nos trazia boa rentabilidade. Promoção e propaganda 

ficaram sem ajustes, bem como inovação e tecnologia, afim de nos manter longe 

de custos muito altos, porém, isso nos afastou do selo verde. Decidimos por 

manter o tamanho da fábrica e o número de trabalhadores. O grande impacto 

em custo veio da decisão do mês anterior onde os salários foram ajustados em 

mais 10% passando de R$ 880 para R$ 968, e o pagamento de dividendos no 

valor de 10%. Esse reajuste gerou bastante dúvida na equipe sobre o seu 

impacto positivo em reter a greve ou negativo em aumentar os custos. Os gastos 

em SMS para manter a proteção contra contaminação foram mantidos. Foi 

decidido também aplicar R$ 1.300.000 referente a sobra de caixa. 

9 Tec Auto Mês: 4 Mês: 5

Decisões por Produto   
   
Shampoo   
Preço de Venda 440,00 440,00
Promoção e Propaganda 60.000,00 60.000,00
Inovação e Tecnologia 0,00 0,00
Lotes a Produzir 1.910,00 2.000,00
   
Repelente   
Preço de Venda 1.300,00 1.305,00
Promoção e Propaganda 20.000,00 20.000,00
Inovação e Tecnologia 20.000,00 20.000,00
Lotes a Produzir 769,00 685,00
   
Selante   
Preço de Venda 2.020,00 2.050,00
Promoção e Propaganda 40.000,00 40.000,00
Inovação e Tecnologia 10.000,00 10.000,00
Lotes a Produzir 262,00 280,00

 Mês: 4 Mês: 5

Decisões da Empresa   
   
Núm. de Trabalhadores 300,00 300,00
Salário Médio Mensal 880,00 968,00
Participação dos Trabalhadores nos Lucros 0,05 10,05
Capacidade Fabril 900,00 900,00
Empréstimo 0,00 0,00
Aplicação 1.300.000,00 1.700.000,00
Dividendos 0,00 0,00
Gastos em SMS 100.000,00 90.000,00
Remediar Terreno Não Não
Comprar Tecnologia Sim Não



Na quinta rodada nossa equipe fez alterações em alguns dos pesos dos 

objetivos que valeira a partir do mês 6, sendo 3 para Valor da Ação, 3 para 

Capital Circulante Líquido, 1 para Receita de vendas e Lucro Líquido do 

Exercício Acumulado, destacando os pesos nos objetivos que obteve melhor 

desempenho em rodadas anteriores. 

A compra de informações e pesquisa nos mostrou que o resultado da 

rodada foi bastante atingido pela greve de 60 horas que não foi evitada mesmo 

com o reajuste dado. A produção não alcançou os lotes desejados e o volume 

de vendas perdidas foi o maior já verificado, terminamos assim com estoque 

zerado. Isso tudo acarretou grande queda nas Receitas e Elevados Custos de 

ociosidade. 

 

 

 

 Foi o primeiro período em que a empresa teve prejuízo, que de certa forma 

não foi tão impactante, apenas R$ 27.647,48, já que a política de poucos gastos 

e poucos investimentos definida pela equipe ajudou a amenizar a situação nesse 

período.  O ótimo saldo de caixa criado nos períodos anteriores permitiu a 

empresa ficar fora de empréstimos e crédito rotativo. Obviamente o resultado 

ocasionou a primeira queda nas ações da empresa no jogo. 

9 Tec Auto Mês: 4 Mês: 5

Conta Estoque   
   
Estoque Inicial   
Shampoo 0,00 0,00
Repelente 0,00 0,00
Selante 0,00 0,00
Volume Produzido   
Shampoo 1.910,00 1.259,00
Repelente 769,00 431,00
Selante 262,00 176,00
Volume de Vendas   
Shampoo 1.910,00 1.259,00
Repelente 769,00 431,00
Selante 262,00 176,00
Vendas Perdidas   
Shampoo 119,00 447,00
Repelente 56,00 252,00
Selante 38,00 80,00
Estoque Final   
Shampoo 0,00 0,00
Repelente 0,00 0,00
Selante 0,00 0,00



 A grande surpresa ficou pelo fato de que as demais equipes também 

foram bastante atingidas por esta greve, e nossa saúde financeira criada 

anteriormente nos permitiu ficar mais uma vez em primeiro lugar na colocação 

do período.  

 

2.4.6 – DECISÃO MÊS 6 

Nas decisões do mês 6, continuamos seguindo à risca a mesma estratégia 

das rodadas anteriores onde tudo se desenvolvia primeiramente com base na 

previsão de vendas que tínhamos feito antes do início do jogo e que até agora 

vinha se cumprindo satisfatoriamente, no entanto vendas perdidas também 

foram adicionadas à previsão. Duas notícias importantes foram divulgadas, 

sendo a primeira sobre um aumento no custo de insumos para o mês 7, e a 

segunda sobre a possibilidade de racionamento do consumo de energia que 

reduziria para 80% a capacidade fabril. Tudo isso fez com que nossa equipe 

optasse pela primeira vez pela expansão de sua capacidade em 5 UFS, 

trabalhando também a margem de contratação permitida para aumentar o 

número de trabalhadores. Toda a possibilidade de horas extras e aluguel de 

máquinas seria também usada. 

 

 

9 Tec Auto Mês: 5 Mês: 6

Decisões por Produto   
   
Shampoo   
Preço de Venda 440,00 440,00
Promoção e Propaganda 60.000,00 50.000,00
Inovação e Tecnologia 0,00 5.000,00
Lotes a Produzir 2.000,00 2.000,00
   
Repelente   
Preço de Venda 1.305,00 1.310,00
Promoção e Propaganda 20.000,00 20.000,00
Inovação e Tecnologia 20.000,00 10.000,00
Lotes a Produzir 685,00 756,00
   
Selante   
Preço de Venda 2.050,00 2.055,00
Promoção e Propaganda 40.000,00 50.000,00
Inovação e Tecnologia 10.000,00 110.000,00
Lotes a Produzir 280,00 270,00



 

 

 Mesmo decidindo por expandir, fizemos isso de maneira moderada, pois 

não vimos necessidade de crescer demais nossa fábrica, uma vez que a 

demanda voltaria a ficar normal e dentro de nossa atual capacidade, com 

exceção da última sazonalidade prevista para agosto. Mais uma vez optamos 

por pouca variação nos preços e baixos investimentos em promoção, na mesma 

tendência anterior. Erramos ao investir alto em inovação e tecnologia para 

Selante (R$ 110.000) uma vez que o objetivo era na verdade o Selo Verde do 

Repelente. Gastos foram normais com SMS para garantir a proteção contra 

contaminação. Como definimos por dividendos trimestrais, o mês 6 distribuiu na 

ordem de R$ 150.000. 

 

 

 Mês: 5 Mês: 6

Decisões da Empresa   
   
Núm. de Trabalhadores 300,00 320,00
Salário Médio Mensal 968,00 968,00
Participação dos Trabalhadores nos Lucros 10,05 10,05
Capacidade Fabril 900,00 905,00
Empréstimo 0,00 0,00
Aplicação 1.700.000,00 1.500.000,00
Dividendos 0,00 150.000,00
Gastos em SMS 90.000,00 80.000,00
Remediar Terreno Não Não
Comprar Tecnologia Não Não

9 Tec Auto Mês: 5 Mês: 6

Conta Estoque   
   
Estoque Inicial   
Shampoo 0,00 0,00
Repelente 0,00 0,00
Selante 0,00 0,00
Volume Produzido   
Shampoo 1.259,00 1.989,00
Repelente 431,00 751,00
Selante 176,00 268,00
Volume de Vendas   
Shampoo 1.259,00 1.929,00
Repelente 431,00 667,00
Selante 176,00 268,00
Vendas Perdidas   
Shampoo 447,00 0,00
Repelente 252,00 0,00
Selante 80,00 48,00
Estoque Final   
Shampoo 0,00 60,00
Repelente 0,00 84,00
Selante 0,00 0,00



 O resultado no mês 6 foi positivo. Nossa ordem total de produção não foi 

atendida mas ficou próxima. As vendas perdidas foram quase zeradas e os 

estoques finais de produtos também. Nossa capacidade de previsibilidade e 

antecipação de demanda se concretizou novamente, nos possibilitando 

continuar com poucos gastos, inclusive com fatores como custo de estoques ou 

capacidade ociosa.  

A receita retornou a números bastante satisfatórios, R$ 2.273.270, e com 

custos e despesas baixos na medida do possível, auferimos novamente um bom 

lucro líquido, R$ 217.716,51. O caixa também permaneceu saudável com cerca 

de R$ 400.000 mesmo mantendo R$ 1.500.000 aplicados. O valor da ação subiu 

de R$ 30,35 para R$ 31,47. Como os 3 fatores citados tinham peso 3 dentro de 

nossos objetivos nossa estratégia do mês rendeu pela sexta vez em 6 rodadas 

o primeiro lugar do período para nossa equipe. 

 

2.4.7 – DECISÃO MÊS 7 

 Nossa primeira observação no mês 7 foi a da notícia de que o 

racionamento de energia seria implantado reduzindo a capacidade para 85% no 

mês 8, justamente o mês de alta sazonalidade o qual nossa capacidade já não 

estava apta a suprir. Com nossa política de estoques zerados, nossa estratégia 

era fazer neste mês 7 o excesso de estoque para o mês seguinte que seria 

completado pela produção daquele mês em níveis normais. Apesar do mês 7 

ainda estar sobre controle para produção e atendimento das vendas, já 

percebemos que o mês 8 estaria bem comprometido. 



 

 

 

O anuncio do aumento de custos fez com nossa equipe aumentasse os 

preços de todos os produtos significativamente, para que a receita gerada 

crescesse em níveis capazes de sustentar esse ajuste. A figura acima mostra a 

variação de preço praticada. Gastos com promoção e propaganda tiveram um 

papel modesto neste mês. Novamente investimos errado em Inovação para 

selante ao invés do repelente na busca do Selo Verde, confusão normal devido 

a tensão da corrida contra o tempo para tomada de decisões mais importantes. 

Mantivemos todos os níveis fabris pois julgamos que um investimento muito 

elevado em capacidade consumiria nosso caixa na busca de uma demanda que 

não se sustentaria no futuro. O jeito foi aproveitar tudo que fosse possível em 

termos de hora extra e aluguel de máquinas para possivelmente tentar gerar 

algum estoque para o mês 8 principalmente para o Selante que tinha alto valor 

9 Tec Auto Mês: 6 Mês: 7

Decisões por Produto   
   
Shampoo   
Preço de Venda 440,00 440,00
Promoção e Propaganda 50.000,00 50.000,00
Inovação e Tecnologia 5.000,00 5.000,00
Lotes a Produzir 2.000,00 1.614,00
   
Repelente   
Preço de Venda 1.310,00 1.340,00
Promoção e Propaganda 20.000,00 20.000,00
Inovação e Tecnologia 10.000,00 10.000,00
Lotes a Produzir 756,00 742,00
   
Selante   
Preço de Venda 2.055,00 2.200,00
Promoção e Propaganda 50.000,00 50.000,00
Inovação e Tecnologia 110.000,00 190.000,00
Lotes a Produzir 270,00 400,00

 Mês: 6 Mês: 7

Decisões da Empresa   
   
Núm. de Trabalhadores 320,00 316,00
Salário Médio Mensal 968,00 968,00
Participação dos Trabalhadores nos Lucros 10,05 10,05
Capacidade Fabril 905,00 905,00
Empréstimo 0,00 0,00
Aplicação 1.500.000,00 1.800.000,00
Dividendos 150.000,00 0,00
Gastos em SMS 80.000,00 80.000,00
Remediar Terreno Não Não
Comprar Tecnologia Não Não



agregado e abdicando do Shampoo de menor valor. Gastos com SMS e níveis 

de aplicação financeira se mantiveram. 

 O relatório de estoques mostrou mais uma vez acertos próximos nos 

volumes de produção e vendas, o que era bom para o período, porém, não 

gerando estoques necessários para o mês seguinte que ficaram completamente 

zerados. 

 

 

 

O ponto positivo foi o resultado que continuou devidamente balanceado entre 

receitas, custos e despesas, e que como de costume que permitiram a empresa 

auferir um Lucro Líquido no patamar de R$ 240.732,07 com ótima sobra de caixa 

nesse período do jogo, nova alta no valor das ações de R$ 31,47 para R$ 33,40 

e elevado Capital Circulante Líquido que atingiu novo record de R$ 2.213.670. A 

solidez de estratégia permitiu novamente a equipe Tec Auto o primeiro lugar na 

colocação do período, ou seja, primeiro lugar em todas as rodadas de jogo até 

agora. 

 

9 Tec Auto Mês: 6 Mês: 7

Conta Estoque   
   
Estoque Inicial   
Shampoo 0,00 60,00
Repelente 0,00 84,00
Selante 0,00 0,00
Volume Produzido   
Shampoo 1.989,00 1.614,00
Repelente 751,00 742,00
Selante 268,00 400,00
Volume de Vendas   
Shampoo 1.929,00 1.674,00
Repelente 667,00 826,00
Selante 268,00 400,00
Vendas Perdidas   
Shampoo 0,00 267,00
Repelente 0,00 0,00
Selante 48,00 22,00
Estoque Final   
Shampoo 60,00 0,00
Repelente 84,00 0,00
Selante 0,00 0,00



2.4.8 – DECISÃO MÊS 8   

 O oitavo mês já iniciou com vários desafios para nossa equipe nas 

tomadas de decisões, uma vez nossas estimativas previam forte alta na 

demanda de venda por sazonalidade. Porém, o governo estabeleceu um 

racionamento de energia elétrica que faz a empresa trabalhar com apenas 85% 

de produção, não tínhamos estoques remanescentes e nem capacidade 

produtiva para atender tal volume, mesmo em nossas condições normais.  

Decidimos por uma pequena tentativa de aumento da capacidade na 

ordem de 10 UFs. Assim, as previsões de 2.190 lotes de Shampoo e 823 lotes 

Repelente ficaram bem abaixo dos lotes a produzir indicados na figura de folha 

de decisão abaixo. Optamos então por dar preferência para o Selante no qual 

definimos lotes acima dos 278 previstos, e ainda optamos por um aumento 

razoável em seu preço na tentativa de compensar a receita. Sem saber o impacto 

nas vendas mantivemos o preço dos demais produtos.  

 

 

9 Tec Auto Mês: 7 Mês: 8

Decisões por Produto   
   
Shampoo   
Preço de Venda 440,00 445,00
Promoção e Propaganda 50.000,00 30.000,00
Inovação e Tecnologia 5.000,00 5.000,00
Lotes a Produzir 1.614,00 1.756,00
   
Repelente   
Preço de Venda 1.340,00 1.340,00
Promoção e Propaganda 20.000,00 20.000,00
Inovação e Tecnologia 10.000,00 10.000,00
Lotes a Produzir 742,00 530,00
   
Selante   
Preço de Venda 2.200,00 2.400,00
Promoção e Propaganda 50.000,00 50.000,00
Inovação e Tecnologia 190.000,00 200.000,00
Lotes a Produzir 400,00 335,00



 

 

Gastos com promoção e propaganda foram contidos nos mesmos 

patamares e a confusão com investimentos elevados em inovação para Selante 

continuou e foi aumentada para R$ 200.000. A aplicação financeira ficou em R$ 

2.000.000 devido nossa estimativa de sobra de caixa. 

O relatório de estoques foi comprado por nossa equipe em todos os 

meses do jogo, e era nosso norteador de desempenho devido ao apontamento 

de vendas realizadas e perdidas. Como esperado ele indicou um grande volume 

de vendas perdidas em todos os produtos. O grande risco nisso era uma possível 

perda desses consumidores que foram possivelmente atendidos por outra 

empresa, bem como a perda da oportunidade de auferir receita ocorrida neste 

mês. 

 

 Mês: 7 Mês: 8

Decisões da Empresa   
   
Núm. de Trabalhadores 316,00 290,00
Salário Médio Mensal 968,00 968,00
Participação dos Trabalhadores nos Lucros 10,05 10,05
Capacidade Fabril 905,00 915,00
Empréstimo 0,00 0,00
Aplicação 1.800.000,00 2.000.000,00
Dividendos 0,00 0,00
Gastos em SMS 80.000,00 80.000,00
Remediar Terreno Não Não
Comprar Tecnologia Não Não

  Mês: 7 Mês: 8

Conta Estoque   
   
Estoque Inicial   
Shampoo 60,00 0,00
Repelente 84,00 0,00
Selante 0,00 0,00
Volume Produzido   
Shampoo 1.614,00 1.756,00
Repelente 742,00 530,00
Selante 400,00 335,00
Volume de Vendas   
Shampoo 1.674,00 1.756,00
Repelente 826,00 530,00
Selante 400,00 335,00
Vendas Perdidas   
Shampoo 267,00 562,00
Repelente 0,00 467,00
Selante 22,00 238,00
Estoque Final   
Shampoo 0,00 0,00
Repelente 0,00 0,00
Selante 0,00 0,00



Mesmo assim os resultados dos relatórios financeiros foram bons. A DRE 

mostrou um Lucro Líquido no período acima dos R$ 200.000 e a conta Caixa 

também conseguiu apresentar evolução aumentando também o Capital 

Circulante Líquido da empresa para R$ 2.353.650,35. O Valor da ação de nossa 

empresa também subiu de R$ 33,40 para R$ 34,36. O conjunto desses objetivos 

alcançados colocou nossa equipe na terceira colocação no período. Foi a 

primeira rodada de jogo que a equipe não terminou em primeiro lugar, o que nos 

mostrou como fatores externos como o caso do racionamento, podem afetar 

negativamente a estratégia de negócio, que no nosso caso por ser muito enxuta 

não permitia grandes possibilidades de solução de um período para outro. Para 

piorar o contexto, as notícias do mês 8 confirmaram a continuação do 

racionamento de energia para o mês 9. 

 

2.4.9 – DECISÃO MÊS 9 

 Nossa decisão para o mês 9 foi de manter o foco na previsão de demanda 

projetada, já que o volume de vendas esperado para setembro se encaixava bem 

com nossa capacidade de produção mesmo reduzida por mais este período. 

 Quando consultamos os relatórios de preços praticados verificamos que 

as outras empresas passaram a praticar preços bem mais elevados que os 

nossos e mesmo assim conquistaram os clientes que os concorrentes como em 

nosso caso não atenderam, auferindo receitas bem elevadas. Definimos então 

seguir a tendência e reajustar consideravelmente nossos preços conforme 

demostrado abaixo. Promoção e propaganda continuaram nos mesmo níveis 

pois não conseguimos perceber grandes benefícios em elevar os gastos além 

dos praticados. Os R$ 200.000 em inovação do Selante foram alocados por 

engano. 



 

 

 

A remuneração dos trabalhadores foi mantida idêntica. A fábrica foi 

ampliada mais uma vez para enfrentar a baixa produção consequência do 

racionamento anterior. 

 Por se tratar do mês 9, no fechamento deste trimestre fizemos a 

distribuição dos dividendos na ordem de R$ 288.000. Infelizmente os relatórios 

do mês anterior informou sobre a necessidade de remediação de terreno devido 

a contaminação. Pelas contas da equipe ainda era possível aplicar novamente 

R$ 2.000.000. 

 O resultado da rodada mostrou que apesar de conseguir produzir tudo o 

que definimos, o volume de vendas ficou bem abaixo do esperado, reflexo das 

vendas perdidas do mês anterior e da aposta em alto reajuste nos preços. Isso 

tudo impactou de forma negativa nossa demanda de clientes. A empresa ficou 

9 Tec Auto Mês: 8 Mês: 9

Decisões por Produto   
   
Shampoo   
Preço de Venda 445,00 600,00
Promoção e Propaganda 30.000,00 30.000,00
Inovação e Tecnologia 5.000,00 5.000,00
Lotes a Produzir 1.756,00 1.510,00
   
Repelente   
Preço de Venda 1.340,00 1.900,00
Promoção e Propaganda 20.000,00 20.000,00
Inovação e Tecnologia 10.000,00 10.000,00
Lotes a Produzir 530,00 716,00
   
Selante   
Preço de Venda 2.400,00 3.000,00
Promoção e Propaganda 50.000,00 50.000,00
Inovação e Tecnologia 200.000,00 200.000,00
Lotes a Produzir 335,00 209,00

 Mês: 8 Mês: 9

Decisões da Empresa   
   
Núm. de Trabalhadores 290,00 290,00
Salário Médio Mensal 968,00 968,00
Participação dos Trabalhadores nos Lucros 10,05 10,05
Capacidade Fabril 915,00 930,00
Empréstimo 0,00 0,00
Aplicação 2.000.000,00 2.000.000,00
Dividendos 0,00 288.000,00
Gastos em SMS 80.000,00 80.000,00
Remediar Terreno Não Sim
Comprar Tecnologia Não Não



com um saldo bem alto de estoque que não seria necessário em vista dos meses 

subsequentes com demanda decrescente.  

 

 

 

Na demonstração do resultado do exercício conseguimos auferir um lucro 

líquido de R$ 261.898,77, porém, incorremos em alguns erros de previsão 

cálculo com relação ao caixa da empresa. Apesar do ter finalizado a 

movimentação com um saldo de caixa bastante positivo, R$ 1.636.502,98, após 

entradas e saídas do período, sem prever tamanha baixa de receitas, fizemos 

aplicações financeiras acima desse saldo e incorremos em crédito rotativo no 

montante de R$ 363.497,02. Isso também fez baixar um pouco nosso Capital 

Circulante Líquido. As ações tiveram um alta de R$ 34,36 para R$ 36,05.  

No ranking de colocação do período a empresa sofreu as consequências 

de suas decisões mesmo que influenciadas também pelo ambiente externo e 

finalizou na sétima posição. 

  

2.4.10 – DECISÃO MÊS 10 

Na folha de decisão do mês 10 seguimos as seguintes estratégias: Não 

realizar alteração de preço em nenhum produto com relação ao mês anterior, 

  Mês: 8 Mês: 9

Conta Estoque   
   
Estoque Inicial   
Shampoo 0,00 0,00
Repelente 0,00 0,00
Selante 0,00 0,00
Volume Produzido   
Shampoo 1.756,00 1.503,00
Repelente 530,00 712,00
Selante 335,00 208,00
Volume de Vendas   
Shampoo 1.756,00 857,00
Repelente 530,00 363,00
Selante 335,00 208,00
Vendas Perdidas   
Shampoo 562,00 0,00
Repelente 467,00 0,00
Selante 238,00 183,00
Estoque Final   
Shampoo 0,00 646,00
Repelente 0,00 349,00
Selante 0,00 0,00



pois entendemos que o impacto na demanda tinha sido muito ruim nesse 

aspecto. Manter os mesmos gastos com propaganda do Shampoo e Repelente, 

e aumentar o gasto com Selante para atrair mercado no produto de maior valor 

agregado. Nesse momento do jogo o tempo para as decisões já era menor, em 

torno de 20 minutos, e estava cada vez mais difícil analisar com calma todas as 

variáveis. Os gastos com inovação e tecnologia focaram mais uma vez no 

Selante, o que não fazia nenhum sentido, porém, a equipe não se atentou para 

este fato pois achou que estava na busca do selo verde.  

Devido ao estoque excedente, reduzimos a produção do Shampoo para 

atender somente a demanda projetada de aproximadamente 1.500 lotes, sendo 

646 lotes em estoque mais 700 de produção. Foco ficou com Repelente, que 

somado aos lotes de estoque anterior, totalizou quase 900 lotes, e 

principalmente no Selante que produzimos bem acima da previsão devido a 

demanda perdida num total de 700 lotes. 

 

 

9 Tec Auto Mês: 9 Mês: 10

Decisões por Produto   
   
Shampoo   
Preço de Venda 600,00 600,00
Promoção e Propaganda 30.000,00 30.000,00
Inovação e Tecnologia 5.000,00 5.000,00
Lotes a Produzir 1.510,00 700,00
   
Repelente   
Preço de Venda 1.900,00 1.900,00
Promoção e Propaganda 20.000,00 20.000,00
Inovação e Tecnologia 10.000,00 10.000,00
Lotes a Produzir 716,00 550,00
   
Selante   
Preço de Venda 3.000,00 3.000,00
Promoção e Propaganda 50.000,00 70.000,00
Inovação e Tecnologia 200.000,00 200.000,00
Lotes a Produzir 209,00 700,00



 

 

Para realizar a produção desejada aumentamos apenas o número de 

trabalhadores dentro dos limites para contratação permitidos, sendo que a 

capacidade fabril já absorvia este aumento de pessoal.  Evitando correr 

novamente o risco de entra no Crédito Rotativo definimos um valor de R$ 

1.000.000 em aplicações.  

 

 

 

O resultado final do relatório de estoque mostrou que realmente havíamos 

perdido parcela do mercado de Shampoo e Repelente, pois não alcançamos a 

demanda projetada e acabamos enchendo os estoques de produtos. No caso do 

 Mês: 9 Mês: 10

Decisões da Empresa   
   
Núm. de Trabalhadores 290,00 315,00
Salário Médio Mensal 968,00 968,00
Participação dos Trabalhadores nos Lucros 10,05 10,05
Capacidade Fabril 930,00 930,00
Empréstimo 0,00 0,00
Aplicação 2.000.000,00 1.000.000,00
Dividendos 288.000,00 0,00
Gastos em SMS 80.000,00 80.000,00
Remediar Terreno Sim Não
Comprar Tecnologia Não Não

  Mês: 9 Mês: 10

Conta Estoque   
   
Estoque Inicial   
Shampoo 0,00 646,00
Repelente 0,00 349,00
Selante 0,00 0,00
Volume Produzido   
Shampoo 1.503,00 700,00
Repelente 712,00 550,00
Selante 208,00 700,00
Volume de Vendas   
Shampoo 857,00 811,00
Repelente 363,00 433,00
Selante 208,00 477,00
Vendas Perdidas   
Shampoo 0,00 0,00
Repelente 0,00 0,00
Selante 183,00 0,00
Estoque Final   
Shampoo 646,00 535,00
Repelente 349,00 466,00
Selante 0,00 223,00



Selante as vendas foram boas e tiveram um bom aumento, porém, não a ponto 

de vender tudo que foi produzido, deixando também saldo de estoques. 

Mesmo com a perdas de mercado em dois produtos, o que adicionamos 

nas vendas de Selante alavancaram um ótimo resultado na Receita de vendas 

de mês R$ 2.740.300. Com baixos custos de produção e de despesas gerais, 

alcançamos um Lucro Operacional fantástico, o maior de nosso histórico no valor 

de R$ 848.723,93. O Lucro Líquido também bateu o Record de R$ 599.839,88 

com peso 3 em nosso objetivo de jogo. Outros índices importantes de peso 3 

também dispararam para melhor, como o Capital Circulante líquido e o Valor da 

Ação que foi de R$ 36,05 para R$ 45,94. 

Mesmo com a melhora de desempenho individual nossa equipe ficou 

atrás de alguns dos concorrentes e terminou na quarta colocação no período. 

 

2.4.11 – DECISÃO MÊS 11 

 Para a estratégia de decisão do mês 11 era preciso estabilizar novamente 

nossos níveis de estoque, que aumentou por ocasião das inúmeras 

movimentações no macro ambiente de mercado, e das estratégias aplicadas por 

nossos concorrentes nos meses anteriores. A demanda projetada não atendeu 

nossas expectativas, e isso afetou nossa boa capacidade de previsão, que 

sempre foi nosso norteador no jogo. 

 

9 Tec Auto Mês: 10 Mês: 11

Decisões por Produto   
   
Shampoo   
Preço de Venda 600,00 510,00
Promoção e Propaganda 30.000,00 50.000,00
Inovação e Tecnologia 5.000,00 5.000,00
Lotes a Produzir 700,00 400,00
   
Repelente   
Preço de Venda 1.900,00 1.800,00
Promoção e Propaganda 20.000,00 50.000,00
Inovação e Tecnologia 10.000,00 30.000,00
Lotes a Produzir 550,00 550,00
   
Selante   
Preço de Venda 3.000,00 2.700,00
Promoção e Propaganda 70.000,00 70.000,00
Inovação e Tecnologia 200.000,00 200.000,00
Lotes a Produzir 700,00 750,00



 

 

Nossa primeira decisão conjunta para corrigir esse problema foi a de 

reajustar preços para baixo afim de buscar novos clientes para tentar vender o 

estoque em excesso. No caso do Shampoo e Repelente também optamos em 

aumentar o investimento em propaganda. 

O mais difícil desta rodada foi mesmo definir o número de lotes a produzir, 

já que tudo que fosse produzido nesta rodada corria o risco de virar mais volume 

em nosso estoque caso as estratégias aplicadas na busca por novos 

compradores não surtisse efeito. Para não deixar de utilizar toda nossa 

capacidade produtiva optamos em focar nossa produção no Selante que é o 

produto de maior valor agregado para efeito de faturamento. 

Sabendo que nosso maior problema estava na definição de preços e lotes 

a produzir, todas as demais variáveis com relação à capacidade, número de 

trabalhadores e demais investimentos permaneceram inalteradas. O tempo 

disponibilizado nas últimas rodadas foi bastante curto e já não era possível 

estudar no detalhe todas as decisões. 

O resultado da rodada mostrou de fato que nossa capacidade produtiva 

continuava acima da demanda por nossos produtos, ou seja, ainda 

precisávamos continuar a busca por uma maior parcela de mercado. Os 

estoques de Repelente e Selante tiveram novo aumento apesar do estoque de 

Shampoo ter atingido um nível bem próximo do que desejávamos. 

 Mês: 10 Mês: 11

Decisões da Empresa   
   
Núm. de Trabalhadores 315,00 315,00
Salário Médio Mensal 968,00 968,00
Participação dos Trabalhadores nos Lucros 10,05 10,05
Capacidade Fabril 930,00 0,00
Empréstimo 0,00 0,00
Aplicação 1.000.000,00 1.000.000,00
Dividendos 0,00 0,00
Gastos em SMS 80.000,00 80.000,00
Remediar Terreno Não Não
Comprar Tecnologia Não Não



 

 

 Apesar das dificuldades com o ajuste das vendas e da demanda, o 

resultado financeiro da empresa continuou positivo devido ao cuidado da equipe 

em balancear receitas e despesas.  

A rodada terminou com Lucro Líquido positivo em R$ 213.722,04. Mesmo após 

todos os desafios e preocupações que passamos nossa equipe terminou a 

rodada na segunda colocação. 

 

2.4.12 – DECISÃO MÊS 12 

 Para a última rodado do jogo novamente tomamos como ponto de partida 

de nossas decisões o desempenho das vendas e o volume dos estoques 

apontados pelo relatório da rodada anterior. 

  Mês: 10 Mês: 11

Conta Estoque   
   
Estoque Inicial   
Shampoo 646,00 535,00
Repelente 349,00 466,00
Selante 0,00 223,00
Volume Produzido   
Shampoo 700,00 400,00
Repelente 550,00 550,00
Selante 700,00 750,00
Volume de Vendas   
Shampoo 811,00 928,00
Repelente 433,00 370,00
Selante 477,00 337,00
Vendas Perdidas   
Shampoo 0,00 0,00
Repelente 0,00 0,00
Selante 0,00 0,00
Estoque Final   
Shampoo 535,00 7,00
Repelente 466,00 646,00
Selante 223,00 636,00



 

 

 

 Com altos estoques de Repelente e Selante, decidimos em conjunto que 

o número de lotes a produzir deveria ser reduzido, e que o balanceamento com 

a capacidade produtiva ficaria a cargo da prioridade na produção de lotes do 

Shampoo, que estava com estoque zerado. 

 Pelo fato de ser a última rodada de jogo entendemos que mudanças muito 

drásticas para baixo nos preços praticados não iriam ter grande influência num 

ganho considerável de demanda já que era um mês de baixa sazonalidade, e ao 

mesmo tempo poderia comprometer a receita necessária para cobrir os custos. 

Desta forma os preços permaneceram praticamente inalterados. Os 

investimentos em promoção e propaganda continuaram dentro dos limites 

praticados e nossa decisão conjunta de investir altos valores em inovação e 

tecnologia mais uma vez foi precipitada pois pensamos estar investindo 

9 Tec Auto Mês: 11 Mês: 12

Decisões por Produto   
   
Shampoo   
Preço de Venda 510,00 510,00
Promoção e Propaganda 50.000,00 65.000,00
Inovação e Tecnologia 5.000,00 5.000,00
Lotes a Produzir 400,00 1.300,00
   
Repelente   
Preço de Venda 1.800,00 1.700,00
Promoção e Propaganda 50.000,00 40.000,00
Inovação e Tecnologia 30.000,00 100.000,00
Lotes a Produzir 550,00 390,00
   
Selante   
Preço de Venda 2.700,00 2.700,00
Promoção e Propaganda 70.000,00 50.000,00
Inovação e Tecnologia 200.000,00 250.000,00
Lotes a Produzir 750,00 400,00

 Mês: 11 Mês: 12

Decisões da Empresa   
   
Núm. de Trabalhadores 315,00 286,00
Salário Médio Mensal 968,00 968,00
Participação dos Trabalhadores nos Lucros 10,05 10,05
Capacidade Fabril 0,00 0,00
Empréstimo 0,00 0,00
Aplicação 1.000.000,00 1.000.000,00
Dividendos 0,00 500.000,00
Gastos em SMS 80.000,00 80.000,00
Remediar Terreno Não Sim
Comprar Tecnologia Não Não



corretamente na busca do selo verde, porém, invertemos as cotas do Repelente 

e Selante. Como se trata de fechamento de semestre seguimos a política 

acordada pela equipe de distribuir dividendos que nesta rodada somou R$ 

500.000. 

 

 

 

As vendas do mês 12 no geral se comportaram bem trazendo um ótimo 

resultado na Receita de Vendas que foi de R$ 2.850.550. Todos os 3 produtos 

finalizaram as 12º rodada com sobra em estoque. O Lucro Líquido do exercício 

voltou a subir e atingiu R$ 402.166. Após 12 rodadas controlando bem o balanço 

entre as receitas e despesas, a Tec Auto terminou a sua participação com um 

saldo positivo de caixa no valor de R$ 712.024,95.  

Partindo de um valor inicial ação de R$ 19,52, a empresa conseguiu um 

aumento de quase 137% ao fim da disputa finalizando na cotação de R$ 46,17, 

e alcançou um Lucro Líquido acumulado de R$ 3.321.175,65.  

A equipe terminou a rodada na terceira posição e tendo dominado o jogo 

pela maior parte das demais rodadas finalizou sua participação como vencedora 

geral dos Jogos de Negócios da turma de GFCA 2/15. 

 

  Mês: 11 Mês: 12

Conta Estoque   
   
Estoque Inicial   
Shampoo 535,00 7,00
Repelente 466,00 646,00
Selante 223,00 636,00
Volume Produzido   
Shampoo 400,00 1.300,00
Repelente 550,00 390,00
Selante 750,00 400,00
Volume de Vendas   
Shampoo 928,00 1.185,00
Repelente 370,00 605,00
Selante 337,00 451,00
Vendas Perdidas   
Shampoo 0,00 0,00
Repelente 0,00 0,00
Selante 0,00 0,00
Estoque Final   
Shampoo 7,00 122,00
Repelente 646,00 431,00
Selante 636,00 585,00



Ao longo de todo o jogo a equipe procurou discutir ao máximo e 

conjuntamente todas as variáveis que faziam parte da rotina de decisão de cada 

rodada. Tanto as minhas ideias quanto a de todos os outros participantes foram 

ouvidas por igual e ponderadas sem exceção.  

Atuando como presidente e contando com todo o apoio e auxilio da 

equipe, tive bastante liberdade no delineamento principal das decisões em todo 

o jogo. Ficou a meu cargo todas as projeções iniciais pertinentes as estratégias 

de preços praticados, definição e alinhamento dos lotes de produção e demanda 

de cada produto e da capacidade produtiva necessária para atingir nossos 

objetivos. O envolvimento nas demais decisões como por exemplo, investimento 

em inovação e tecnologia, promoção e propaganda também sempre fizeram 

parte da minha rotina de discussão com a equipe. Mais o mais importante é que 

ao longo de todo o processo a palavra final era fruto de um entendimento e 

aprovação conjunta. 

 

3 – CONCLUSÃO 

 Participar da disciplina de jogos de negócios foi uma experiência muito 

interessante, uma vez que mesmo de dentro de uma sala de aula ela possibilita 

com que nós alunos participantes possamos experimentar uma pouco dos 

desafios e responsabilidades que fazem parte do dia a dia de um ambiente 

empresarial, e vivenciar na prática muitas das dúvidas, dos conflitos de 

entendimento da necessidade de tomada de decisões e observar o resultado de 

tudo isso. Nesta oportunidade de participar da disciplina, tive o prazer e a sorte 

de dividir todas as experiências e opiniões de jogo com minhas colegas Marília 

Pioto e Luara Padilha, onde tivemos um relacionamento bastante cordial e de 

sintonia, com oportunidade para todos serem ouvidos de forma que as decisões 

finais sempre fizessem parte de um entendimento e concordância comum. 

 O fato de ter tantos pontos de atenção e tantas variáveis para analisar e 

considerar deixa o jogo bastante desafiador. A todo momento nossa capacidade 

de decisão foi colocada em cheque porque os reflexos das escolhas impactam 

de imediato na condição da nossa empresa com relação aos concorrentes. Ou 

seja, desde as políticas de preço, investimentos em propaganda e inovação, 



definição de capacidade fabril, remuneração, negociações com sindicatos e 

trabalhadores e até mesmo fatores externos as vezes viravam de ponta cabeça 

toda uma estratégia pensada e projetada na qual acreditávamos ser a melhor. 

Como resultado houveram situações em que acumulamos estoques além do 

necessário, perdemos clientes e mercado em épocas de demanda importante, 

trabalhamos com ociosidade ou até falta de capacidade. Em compensação em 

muitas das vezes o esforço e dedicação colocado no estudo das variáveis e das 

estratégias foram recompensadores e trouxeram uma sensação muito boa nas 

rodadas em que nossa equipe teve sucesso.  

 Minha participação durante a disciplina foi bastante intensa, e me senti 

muito à vontade no ambiente de competição. Participei da decisão e discuti com 

a equipe sobre praticamente todas as variáveis em todas as rodadas, uma vez 

que eu estava no papel de presidente e era quem preenchia a folha de decisões. 

Mas com certeza minha maior participação e dedicação ficou por conta da 

análise e decisão do norteador principal de nossa estratégia em todas as 

rodadas, que foi as projeções de demanda que deveriam ser cumpridas em linha 

com a capacidade fabril e de mão de obra. Me dediquei ao balanceamento 

destas três variáveis para que a empresa permanecesse a mais enxuta possível 

e com a maior rentabilidade e menor custo. 

Saber que existiam outras equipes que estavam competindo para serem 

melhores que a nossa, fazia com que minha motivação e dedicação fosse ainda 

maior, principalmente depois das rodadas inicias nas quais sempre finalizamos 

em primeiro lugar. A equipe percebeu que estava no caminho certo e era muito 

competitiva, e por isso não queira perder o nível de competitividade.  

Em todos os períodos nosso resultado financeiro foi muito bom, o que 

provou nossa capacidade de gerar receitas e ao mesmo tempo balancear custos 

e despesas, tudo isso sem perder competitividade e levando ao mercado 

consumidor o que ele precisava. Com tudo isso alinhado, nosso caixa, nossa 

receita líquida e valor das ações de cada período praticamente só evoluiu ao 

longo do jogo, mesmo nas situações em que fatores macroeconômicos surgiram 

e poderiam ter desestabilizado a empresa. 



No geral o resultado de todo esse esforço foi satisfatório, dentro dos 

limites de tempo e de conhecimento de jogo acredito que tanto meu esforço 

quanto o da equipe valeu pelo resultado alcançado. A qualidade da plataforma 

de jogo tornou possível colocar em prática nossa capacidade e conhecimento 

adquirido de forma geral no curso de MBA e não poderia ter melhor forma de 

finalizar o curso do que colocando tudo isso a prova. 

Por fim os dados e resultados que já foram compartilhados nos fizeram 

encerrar o curso com a sensação de missão cumprida, pois ter terminado tantas 

rodadas em primeiro lugar e também alcançar o primeiro lugar geral no jogo foi 

melhor que o esperado. A equipe Tec Auto conseguiu alcançar seu objetivo e 

aproveitar a oportunidade e experiência vivida na disciplina final de Jogos de 

Negócios.  
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