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RESUMO 

Este trabalho tem como finalidade principal apresentar, analisar e comentar o desempenho obtido 
pela equipe 4G No Capital, na disciplina Jogo de Negócios, do MBA em Gestão Financeira, 
Controladoria e Auditoria da ISAE/FGV. Esta disciplina tem o objetivo de simular um ambiente 
empresarial, por meio de um software de simulação chamado de Ambiental Business Game 
(V201507-2), o qual cria situações reais econômicas, financeiras, ambientais e mercadológicas, 
em que fabricantes de produtos automotivos competem entre si durante doze períodos do jogo. A 
performance de cada empresa é mensurada pelo percentual de atingimento dos seus objetivos 
estratégicos que foram estipulados para os três quadrimestres do jogo.  Cada empresa é formada 
por um corpo diretivo composto por quatro alunos, em que um deles é eleito presidente e os 
demais assumem a função de gerenciamento de um dos setores de produção, marketing, 
financeiro, produção/operação e gestão de SMS. Inicialmente será apresentado um referencial 
teórico, o qual servirá de base para analisar e indicar melhorias na atuação da equipe. Serão 
também descritas as condições, regras e os parâmetros definidos pelo manual do simulador. 
Também será relatado o planejamento estratégico que foi realizado inicialmente pela equipe, os 
resultados obtidos e as ações de correção que foram necessárias no transcorrer dos doze períodos 
do jogo. E por fim conclui-se este trabalho com uma visão global de como se comportou a equipe 
nos diversos aspectos relacionados à administração de um negócio, propondo a implantação de 
ações de melhoria para a sua evolução e crescimento sustentável da empresa. 
 
Palavras-chave: Jogos de Negócios. Planejamento Estratégico. Controladoria. Gestão de 
Conflitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This work has the main purpose of presenting, analyzing and commenting on the performance 
achieved by the 4G No Capital team, in the course Game of Business, of the MBA in Financial 
Management, Controlling and Auditing of ISAE / FGV. This course aims to simulate a business 
environment through simulation software called Environmental Business Game (V201507-2), 
which creates real economic, financial, environmental and market situations in which automotive 
manufacturers compete between for twelve periods of play. The performance of each company is 
measured by the percentage of achievement of its strategic objectives that were stipulated for the 
three quarters of the game. Each company is formed by a manager body composed of four 
students, in which one of them is elected president and the others assume the function of 
managing one of the production, marketing, financial, production / operation and SMS 
management sectors. Initially, a theoretical framework will be presented, which will serve as a 
basis for analyzing and indicating improvements in team performance. The conditions, rules and 
parameters defined by the simulator manual will also be described. It will also be reported the 
strategic planning that was initially carried out by the team, the results obtained and the 
corrective actions that were necessary during the twelve periods of the game. Finally, we 
conclude this work with a global vision of how the team behaved in the various aspects related to 
the management of a business, proposing the implementation of improvement actions for its 
evolution and sustainable growth of the company. 

 

Keywords: Business games. Strategic planning.Controller.Conflict management.



 

 
 

SUMÁRIO 
 

 
1 INTRODUÇÃO  ................................................................................................................... 9 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................. 10 

2.1 TIPOS DE PLANEJAMENTO ...................................................................................... 10 

2.1.1 Missão ............................................................................................................................ 11 

2.1.2 Planejamento Estratégico ............................................................................................ 12 

2.1.3 Planejamento Tático ..................................................................................................... 13 

2.1.4 Planejamento Operacional .......................................................................................... 13 

2.2. CONTROLADORIA ...................................................................................................... 15 

2.2.1 Ciência contábil  ........................................................................................................... 15 

2.2.2 Fases de Contabilidade ................................................................................................. 16 

2.2.3 Controladoria ................................................................................................................ 18 

2.3 GESTÃO DE CONFLITOS ........................................................................................... 20 

2.3.1 Conceitos de conflito ..................................................................................................... 20 

2.3.2 Tipos de conflito ............................................................................................................ 21 

2.3.3 Origem dos conflitos nas empresas ............................................................................. 22 

2.3.4 Efeitos e custos relacionados aos conflitos .................................................................. 22 

2.3.5 Resolução e administração de conflitos  ..................................................................... 23 

3 METODOLOGIA ............................................................................................................... 25 

3.1 O SIMULADOR DO JOGO DE NEGÓCIOS .............................................................. 25 

3.2 DADOS INICIAIS DA EMPRESA ................................................................................ 27 

3.3 VARIÁVEIS DE DECISÃO DO JOGO ........................................................................ 32 

3.3.1 Composição da equipe .................................................................................................. 32 

3.3.2 Descrição dos produtos e previsão de demanda ........................................................ 33 

3.3.3 Política de preços .......................................................................................................... 34 

3.3.4 Identificação dos compradores .................................................................................... 35 

3.3.5 Marketing ...................................................................................................................... 35 

3.3.6 Produção e planejamento de capacidade fabril ... ..................................................... 36 

3.3.7 Custos de produção ...................................................................................................... 37 



 

 
 

3.3.8 Política de recursos humanos  ... ................................................................................. 37 

3.3.9 Investimento em Inovação (P&D) ............................................................................... 38 

3.3.10 Saúde, Meio Ambiente e Segurança (SMS) .............................................................  38 

3.3.10.1 Selo Verde ................................................................................................................. 38 

3.3.10.2 Gastos com SMS e contaminação do terreno ........................................................ 39 

3.3.10.3 Fiscalização ambiental ............................................................................................ 39 

3.3.11 Finanças e origem dos recursos da empresa ............................................................ 40 

3.3.11.1 Empréstimos bancários  .......................................................................................... 40 

3.3.11.2 Aplicações financeiras ............................................................................................. 40 

3.3.11.3 Distribuição de dividendos ...................................................................................... 41 

3.3.11.4 Valor da Ação .......................................................................................................... 41 

4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO .............................................................................. 42 

4.1 MATRIZ SWOT .............................................................................................................. 42 

4.2 MISSÃO ........................................................................................................................... 43 

4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................................... 43 

4.4 POLÍTICAS DE PRODUTOS  ...................................................................................... 44 

4.5 GESTÃO DE PREÇOS ................................................................................................... 44 

4.6 POLÍTICA DE ESTOQUES .......................................................................................... 44 

4.7 POLÍTICA DE SMS E TECNOLOGIA ....................................................................... 45 

4.8 POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO ............................................................................... 45 

4.9 POLÍTICA DE CAPACIDADE INSTALADA .............. .............................................. 45 

4.10 POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS ....... ........................................ 45 

5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ........................................................................ 46 

5.1 AÇÕES DO SETOR DE PRODUÇÃO ......................................................................... 46 

5.1.1 Plano de produção ........................................................................................................ 46 

5.1.2 Análise da demanda  .................................................................................................... 47 

5.1.3 Expansão das unidades de fabricação... ..................................................................... 47 

5.1.4 Gestão e política de estoques  ...................................................................................... 48 

5.1.5 Gestão de custo ... ......................................................................................................... 59 



 

 
 

5.2 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ....................................................................... 50 

5.2.1 Negociação sindical ....................................................................................................... 51 

5.2.2 Política de salários e benefícios ................................................................................... 51 

5.3 MARKETING E INOVAÇÃO ....................................................................................... 53 

5.3.1 Gestão de preços ........................................................................................................... 55 

5.3.2 Propaganda ................................................................................................................... 56 

5.3.3 Investimento em Inovação (P&D) ............................................................................... 57 

5.4 GESTÃO AMBIENTAL ................................................................................................. 59 

5.4.1 Selo Verde  ..................................................................................................................... 59 

5.4.2 Multas e custo de recuperação do terreno ................................................................. 60 

5.5 FINANÇAS ...................................................................................................................... 62 

5.5.1 Balanço .......................................................................................................................... 63 

5.5.2 DRE ................................................................................................................................ 64 

5.5.3 Fluxo de Caixa .............................................................................................................. 65 

5.5.4 Distribuição de dividendos ........................................................................................... 66 

6 ANÁLISE DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ........................................................... 68 

6.1 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ACUMULADO .......... ..................................... 68 

6.2 VALOR DA AÇÃO NO MERCADO.. .......................................................................... 69 

6.3 CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO .................... ...................................................... 70  

6.4 RECEITA DE VENDAS ................................................................................................. 71 

7 ANÁLISE DOS RESULTADOS ....................................................................................... 73 

7.1 JANEIRO  ........................................................................................................................ 73 

7.2 FEVEREIRO ................................................................................................................... 73 

7.3 MARÇO ............................................................................................................................ 74 

7.4 ABRIL .............................................................................................................................. 75 

7.5 MAIO ................................................................................................................................ 76 

7.6 JUNHO ............................................................................................................................. 77 

7.7 JULHO ............................................................................................................................. 77  

7.8 AGOSTO .......................................................................................................................... 78 

7.9 SETEMBRO .................................................................................................................... 79 

7.10 OUTUBRO ..................................................................................................................... 80 



 

 
 

7.11 NOVEMBRO ................................................................................................................. 80 

7.12 DEZEMBRO  ................................................................................................................. 81 

7.13 RESULTADO FINAL DO JOGO ............................................................................... 82 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................ 84 

REFERÊNCIAS……………………………………………………………………………86 

 

 



9 
 

 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

  A escola de negócios ISAE/FGV disponibiliza em sua grade de disciplinas do curso de 

MBA em Gestão financeira, Controladoria e Auditoria, a oportunidade, por intermédio da 

disciplina Jogos de Negócios, de seus alunos aplicarem todo o conhecimento apresentado e 

adquirido no período de permanência na escola.  

Durante esse jogo, todos têm a condição, isenta de danos e erros reais, de tomar decisões 

que englobam as diversas áreas de administração de uma empresa, dentre elas a financeira, 

produtiva, gestão de pessoas, marketing, inovação e ambiental. 

O jogo possui um árbitro que controla e impõe alguns desafios e situações vividas no 

mundo real, criando, desta forma, cenários em que as equipes têm a necessidade de tomadas de 

decisões a curto e longo prazo, as quais determinarão a posição da empresa dentro de um ranking 

e também sua perenidade ou falência. 

Neste trabalho apresentamos as regras e condições pré-estabelecidas do simulador, assim 

como as estratégias e decisões tomadas pela empresa 4G No Capital, formada por quatro alunos 

com experiências e vivências profissionais em empresas de grande e médio porte, e também na 

área de consultoria financeira. 

Também será comentada e analisada, mês a mês, cada decisão e seu alinhamento aos 

objetivos estratégicos, concluindo com as recomendações e considerações finais baseadas no 

referencial teórico que também faz parte deste trabalho.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 TIPOS DE PLANEJAMENTO 

 

Administrar uma empresa sem ter planejamento pode ser comparado a sair de férias sem 

definir o destino da viagem. Hoje em dia há a possibilidade de termos acesso a dados e 

informações com rapidez, que podem, mesmo sem planejamento, tornar o passeio prazeroso e 

sem muitos problemas. No entanto, há também uma grande chance de utilizarmos informações e 

dados não confiáveis ou mesmo tomarmos decisões sem conferir a origem e acabarmos em 

situações de perigo ou desagradáveis. Outra consideração seria o custo e esforço momentâneo de 

uma viagem de férias sem planejamento prévio, visto que em várias situações o tempo curto para 

escolha e decisão irá gerar, com certeza, um desembolso maior para o mesmo resultado. 

Em função disso, apresentaremos, a seguir, uma visão teórica acerca de planejamento e 

formas de aplicação nas empresas, no intuito de gerar um diferencial competitivo e ganho 

financeiro.  

 Planejamento é uma técnica gerencial em que são estabelecidos e definidos objetivos e as 

formas de alcançá-los, fornecendo, desta forma, um mesmo norte para toda equipe, podendo ser 

definido como uma ferramenta de informação para ajudar nas tomadas de decisão. 

É possível afirmar que o planejamento é um processo conjunto e interdisciplinar no qual 

toda a equipe gerencial deve estar envolvida, desconsiderando, portanto, o planejamento de uma 

ideia só, muito comum em empresas de pequeno e médio porte do Brasil, em que o dono cria e 

concebe o rumo e as decisões das diversas áreas do negócio.    

Numa empresa há diferentes setores e pessoas que administram e fazem a gestão, com 

vários e distintos objetivos que devem sem atendidos simultaneamente, divididos em grau de 

importância e prioridade para evitar possíveis conflitos e criar condições de sinergia entre eles. 

Em função disso, é necessário subdividir os objetivos maiores em objetivos menores, para poder 

gerir e atingir ao resultado esperado.  

O início de todo processo deve ocorrer pela definição da missão da empresa, que é 

a declaração sucinta do propósito fundamental da organização, a finalidade ou o motivo de sua 

existência.  
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A missão será a base de trabalho e alavanca para o desenvolvimento do planejamento 

estratégico, que se desdobrará em um plano tático, e este, por final, em um plano operacional. 

Segue abaixo, conforme a Blog Thesy, o esquema de como deve funcionar: 

 

 
 

Fonte: https://www.treasy.com.br/blog/planejamento-estrategico-tatico-e-operacional. Acesso em: 11 fev. 2017. 

 

2.1.1 Missão 

 

Quando a missão de uma organização está sendo elaborada, deve-se considerar a 

necessidade de comunicar em seu texto a razão de ser da empresa. Na missão também deve estar 

explícito o que a empresa produz ou seu ramo de atividade, o que espera conquistar no futuro e 

como quer ser vista pelos clientes, acionistas e mercado em geral. 

Segundo Kaplan e Norton (2004, p.36), missão é 

declaração concisa, com foco interno, da razão de ser da organização, do 
propósito básico o qual se direcionam suas atividades e dos valores que orientam 
as atividades dos empregados. A missão também deve descrever como a 
organização espera competir no mercado e fornecer valor aos clientes. 
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2.1.2 Planejamento Estratégico 

 

Considerando o momento atual, em que os mercados passaram a ser globalizados, o 

rápido acesso à informação e ao atendimento às demandas realizado por empresas mundiais,  o 

planejamento passa a ser fundamental para a sobrevivência nesse novo contexto de negócios. 

 Segundo Kotler (1992, p.63), “planejamento estratégico é definido como o processo 

gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da 

empresa e as mudanças e oportunidades de mercado”. O objetivo do planejamento estratégico é 

orientar e reorientar os negócios e produtos da empresa, de modo que gere lucros e crescimento 

satisfatórios. 

Um outro conceito acerca de planejamento estratégico é apresentado por Oliveira:  “um 

processo administrativo para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, visando 

ao otimizado grau de fatores externos – não controláveis – e atuando de forma inovadora e 

diferenciada”. (2004, p. 34) 

Portanto, considera-se imprescindível que toda empresa tenha seu planejamento 

estratégico, no qual estarão definidas as estratégias com foco no longo prazo. Esse planejamento 

geralmente é realizado para um período de cinco a dez anos. 

Muito importante para se chegar a um planejamento estratégico realmente confiável é 

realizar o levantamento de fatores internos e externos que geram influência direta na organização. 

Assim são criados dados e informações robustas para definição de um planejamento que atinja 

aos objetivos e conceitos descritos pela missão da empresa. Uma das ferramentas existentes e de 

uso nesse processo é a análise SWOT, que ajuda a mapear todas as Forças, Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças. 

Alertamos ainda que, apesar de o Planejamento Estratégico ser desenvolvido para um 

período longo, é imprescindível haver um cronograma de revisão e atualização pré-estabelecido, 

haja vista que os cenários financeiros, produtivos, ambientais e mercadológicos sofrem rápidas 

mutações atualmente. 

Por fim deve-se considerar o planejamento estratégico como ferramenta que gera a união 

e concentração de esforços mútuos de toda organização, para atingir aos objetivos pelos quais a 

organização continuará a existir. 
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2.1.3 Planejamento Tático 

 

O planejamento tático é um planejamento de médio prazo, que abrange cada unidade ou 

departamento da empresa, responsável por criar metas e condições para que as ações 

estabelecidas no planejamento estratégico sejam atingidas. 

Outro aspecto levantado por Oliveira (2003, p. 48) refere-se a que o 

 

o planejamento tático é desenvolvido em níveis organizacional inferiores, tendo 
como principal finalidade a utilização eficiente dos recursos disponíveis para a 
consecução dos objetivos previamente fixados, segundo uma estratégia 
predeterminada, bem como as políticas orientativas para o processo decisório da 
empresa. 
 

Nesse momento, as ações e os planos passam a ser mais detalhados, desdobrando os 

objetivos institucionais em objetivos departamentais. Pode-se asseverar que o planejamento tático 

é a decomposição do planejamento estratégico, traduzindo e interpretando o plano estratégico, e 

especificando de que modo ou meios o departamento ou setor ajudará a atingir aos objetivos 

gerais da organização.    

Nessa etapa serão criados planos específicos, direcionados às diversas áreas, como 

marketing, produção, gestão de pessoal, todas sempre atreladas aos objetivos macro ou globais.  

 

2.1.4 Planejamento Operacional 

 

O planejamento operacional é um planejamento com planos bem mais focados no curto 

prazo, realizado pelos integrantes do nível da base da empresa. Seu conteúdo é detalhado, 

específico e analítico, e sua amplitude aborda cada tarefa ou operação, gerando definições 

de métodos, processos e sistemas a serem utilizados para que a organização possa alcançar os 

objetivos globais. 

Segundo Oliveira (2001), o planejamento operacional apresenta uma formulação por meio 

de documentos escritos, metodologias e implantação. Representa a união de algumas partes do 

planejamento tático, com um detalhamento maior, com menor prazo de acontecimento.  



14 
 

 
 

Para Oliveira (1999, p.46), o planejamento operacional “pode ser considerado como a 

formalização. Principalmente através de documentos escritos, das metodologias de 

desenvolvimento e implantação estabelecidas”. 

Devemos considerar que esses planejamentos deverão ser bem mais detalhados do que 

nos outros níveis de planejamento, especificando desde as pessoas envolvidas, cada uma de suas 

responsabilidades, atividades, funções e divisão de tarefas, além dos recursos físicos com 

máquinas e equipamentos, e, por fim, englobando todos os recursos financeiros necessários para 

colocar os planos em prática. 

Oliveira (1999, p. 28) apresenta no quadro a seguir os tipos e níveis hierárquicos do 

planejamento, detalhando para atender de forma específica ao planejamento operacional: 

 

TIPO NÍVEL 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Estratégico 

Planejamento 
Mercadológico 

Planejamento 
Financeiro 

Planejamento de 
Produção 

Planejamento de 
Recursos 
Humanos 

Planejamento 
Organizacional 

Tático 

Plano de Preços 
e Produtos 

Plano de 
Despesas 

Plano de 
Capacidade de 

Produção 

Plano de 
Recrutamento de 

Seleção 

Plano Diretor de 
Sistemas 

Operacional 

Plano de 
Promoção 

Plano de 
Investimento 

Plano de 
Controle de 
Qualidade 

Plano de 
Treinamento 

Plano de 
Estrutura 

Organizacional 

Plano de Vendas 
Plano de 
Compras 

Plano de Estoque 
Plano Cargos e 

Salários 
Plano de Rotinas 
Administrativas 

Plano de 
Distribuição 

Plano de Fluxo 
de Caixa 

Plano de 
Utilização de 
Mão de Obra 

Plano de 
Promoções 

Plano 
Informações 
Gerenciais 

Plano de 
Pesquisas de 

Mercado 

Plano 
Orçamentário 

Plano de 
Expedição de 

Produtos 

Plano de 
Capacitação 

Interna 

Plano de 
Comunicações 

 

Nesse processo de criação e implementação de planejamentos estratégicos, táticos e 

operacionais deve-se sempre atentar para a manutenção e o acompanhamento da efetiva aplicação 

desses conceitos nas políticas e ações da empresa. Esses desdobramentos e planos precisam ser 

constantemente monitorados e revisados para alinhamento com as mudanças externas e internas 

da organização. 
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2.2 CONTROLADORIA  

 

Quando se buscam referências a respeito de controladoria como aspecto estratégico, há 

um vasto conteúdo apresentado na obra intitulada Controladoria Estratégica e Operacional, de 

Clóvis Luis Padoveze. Segundo o autor,  

a Controladoria pode ser entendida como a ciência contábil evoluída. Como em 
todas as ciências, há o alargamento do campo de atuação; esse alargamento do 
campo de abrangência da Contabilidade conduziu a que ela seja mais bem 
representada semanticamente pela denominação de Controladoria. (2015, p.3) 

 

2.2.1 Ciência Contábil  

 

 De acordo com Glautier e Ubderdown (1997), as raízes da teoria contábil estão baseadas 

na teoria da decisão, da mensuração e da informação. 

A teoria da decisão é caracterizada como o esforço para explicar como as decisões 

realmente ocorrem. Preocupa-se com a questão da solução de problemas e a posterior 

necessidade de tomada de decisão. Portanto, para a tomada de decisão é necessário haver 

informações com as quais criamos cenários ou previsões, embasados por uma metodologia 

científica para garantir que o processo decisório seja coerente. Segundo Padoveze, “os modelos 

de decisão dentro da teoria contábil podem e devem atender as necessidades gerenciais sobre 

todos os eventos econômicos, para qualquer nível hierárquico dentro da empresa.” (2015, p. 5) 

A teoria da mensuração é o meio pelo qual os dados são levantados, registrados ou 

avaliados para formar a base do processo de decisão. O motivo ou finalidade pela qual irá se 

tomar uma decisão direciona quais eventos devem ser mensurados e em qual momento na linha 

do tempo: passado, presente ou futuro. Ainda Segundo Padoveze, “mensurações são necessárias 

não apenas para expressar objetivos como metas definidas claramente sobre quais decisões 

devem ser tomadas, mas elas também são necessárias para controlar e avaliar os resultados das 

atividades envolvidas no alcance daquelas metas”. (2015, p. 6) 

Em Contabilidade, o padrão de mensuração é a unidade monetária, que tem uma grande 

vantagem por igualar todas as operações da empresa num mesmo padrão No entanto, esse modelo 
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exclui algumas ocorrências internas e externas à organização, as quais não podem ser convertidas 

em custo ou valor. 

Ainda conforme Padoveze (2015), a teoria da informação está de acordo com seu 

propósito, que é possibilitar a uma organização alcançar seus objetivos pelo eficiente uso de seus 

outros recursos. Em um sentido muito abrangente, a ideia de eficiência é expressa na relação 

entre inputs e outputs. 

Considera-se nesse processo o uso eficiente da informação, pois devemos ponderar os 

custos relacionados com a produção da informação e os reais ganhos ou vantagens provenientes 

de seu uso. Esses custos podem ser descritos como todos aqueles relacionados à coleta, tabulação 

e ao processamento de dados e sua divulgação como informação segura e confiável. Para 

Padoveze,  

o valor da informação reside no seu uso final, isto é, sua inteligibilidade para as 
pessoas tomando decisões e sua relevância para aquelas decisões. O valor da 
informação é baseado na redução da incerteza resultante dessa informação. Em 
suma, a teoria da informação centra-se na questão da relação custo da produção 
da informação versus o provável benefício gerado pela sua utilização. (2015, 
p.6) 

 

2.2.2 Fases de Contabilidade 

 

Ainda conforme Glautier e Ubderdown (1997), a Contabilidade apresenta três fases 

evolutivas bem distintas e ligadas ao seu tempo e à necessidade das empresas: contabilidade do 

proprietário, financeira e gerencial. 

A primeira, do proprietário, está relacionada basicamente ao registro ordenado das 

transações ligadas a bens e propriedades de uma pessoa ou empresa, relacionada à proteção ou ao 

acúmulo de riqueza. 

A segunda, financeira ou tradicional, é entendida basicamente como instrumento contábil 

direcionado ao mercado (externo à empresa) ou a órgãos regulatórios e está relacionada à criação 

e apresentação de relatórios contábeis. Pode-se afirmar que se relaciona diretamente aos 

princípios fundamentais de Contabilidade, para fins fiscais, societários e regulatórios e à 

escrituração de dados passados. 
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E a última e mais atual é a contabilidade gerencial, voltada a usuários internos da 

organização, sendo descrita pela National Association of Accountants (NAA), Associação 

Nacional dos Contadores dos Estados Unidos, por meio de seu relatório nº1A: 

 

Contabilidade Gerencial é o processo de identificação, mensuração, acumulação, 
análise, preparação, interpretação e comunicação de informações financeiras 
utilizadas pela administração para planejamento, avaliação e controle dentro de 
uma organização e para assegurar e contabilizar o uso apropriado de seus 
recursos. 
 

Contabilidade gerencial está, portanto, totalmente vinculada à de levantamento trativa de 

informações úteis para o processo de tomada de decisão. 

Por fim, é possível asseverar que há, em vários momentos, uma coincidência de métodos 

e relatórios apresentados tanto pela contabilidade financeira quanto pela contabilidade gerencial. 

No entanto, as duas existem para atender a diferentes finalidades e usuários numa mesma 

organização. Segue um quadro comparativo entre elas:  

 

Fator Contabilidade Financeira Contabilidade Gerencial 
Usuários dos 
Relatórios 

Externos e Internos Internos 

Objetivos dos 
Relatórios 

Facilitar a análise financeira para 
as necessidades dos usuários 
externos 

Objetivo especial de facilitar o 
planejamento, controle, avaliação de 
desempenho e tomada de decisão 
internamente 

Forma de Relatórios 

Balanço Patrimonial, 
Demonstração de Resultados, 
Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos e 
Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido 

Orçamentos, Contabilidade por 
Responsabilidade, Relatórios de 
Desempenho, Relatórios de Custo, 
Relatórios Especiais nãorotineiros para 
facilitar a tomada de decisão. 

Frequências dos 
Relatórios 

Anual, trimestral e ocasionalmente 
mensal 

Quando necessário pela administração 

Custos ou valores 
utilizados 

Primariamente históricos 
(passados) 

Históricos e esperados (previstos) 

Bases de 
mensuração usada 
para quantificar os 
dados 

Moeda Corrente 
Várias bases (moeda corrente, moeda 
estrangeira, moeda forte, medidas 
físicas, índices, etc.) 

Restrições nas 
informações 
fornecidas 

Princípios Contábeis geralmente 
Aceitos 

Nenhuma restrição, exceto as 
determinadas pela administração 
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Características da 
informação 
fornecidas 

Deve ser objetiva (sem viés), 
verificável, relevante e a tempo 

Deve ser relevante e a tempo, podendo 
ser objetiva, possuindo menos 
verificabilidade e menos precisão 

Perspectiva dos 
relatórios 

Orientação histórica 

Orientada para o futuro, a fim de 
facilitar o planejamento, controle e 
avaliação de desempenho antes do fato 
(para impor metas), acoplada com uma 
orientação histórica pata avaliar os 
resultados reais (para o controle 
posterior do fato) 

Fonte: Padovezze, 2015. p. 11. 

 

2.2.3 Controladoria 

 

Deve-se considerar a função primordial da controladoria dentro de uma empresa, que é  

implementar os instrumentos e as teorias das Ciências Contábeis no processo de gestão, de forma 

a dar suporte e assegurar a eficácia empresarial por meio da otimização dos resultados planejados 

e registrados no planejamento estratégico.  Segundo Padoveze (2015, p. 7): 

 

A Ciência Contábil é a Ciência do controle em todos os aspectos temporais – 
passado, presente e futuro – e, como Ciência Social, exige a comunicação da 
informação, no caso econômica, à controladoria cabe a responsabilidade de 
implantar, desenvolver, aplicar e coordenar todo o ferramental da Ciência 
Contábil dentro da empresa, nas suas mais diversas necessidades. 
 

CONTABILIDADE FINANCEIRA 
 

CONTROLADORIA 

   

VOLTADA PARA DENTRO 
 

VOLTADA PARA FORA 

VERIFICÁVEL 
 

JULGAMENTAL 

CUSTOS 
 

CRIAÇÃO DE VALOR 

MANUTENÇÃO DO CAPITAL 
 

RETORNO ADEQUADO 

   

VOLTADA PARA O PASSADO 
 

VOLTADA PARA O FUTURO 

OBJETIVIDADE 
 

PREVISÕES 

SOMENTE O REALIZADO 
 

POTÊNCIAL 

TANGÍVEL 
 

INTANGÍVEL 

REGIME DE CERTEZA 
 

REGIME DE RISCO 
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DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 
PARA FINS EXTERNOS  

PLANEJAMENTO & CONTROLE DE 
DESEMPENHO 

PASSIVA 
 

PROATIVA 

PADRONIZADA 
 

ESPECÍFICA 

DESCRITIVA 
 

ANALÍTICA E INVESTIGATIVA 

PRECISÃO 
 

RELEVÂNCIA 

DESEMPENHO EXCLUSIVAMENTE 
FINANCEIRO  

DESEMPENHO COMPETITIVO NA 
DUPLA PRODUÇÃO DE VALOR 

   
INSENSÍVEL AO AMBIENTE DOS 

NEGÓCIOS  
CONSCIÊNCIA ESTRATÉGICA 

 

Fonte: http://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34065/36797 Acesso em: 11 fev. 2017.  

Conforme Roehl-Anderson e Bragg (1996), com a controladoria, a direção de uma 

empresa tem a possibilidade de conduzir seus esforços de forma produtiva. É junto a essa área 

que a alta direção e os gestores da organização buscarão informações consistentes a fim de definir 

os rumos a serem seguidos pela organização. 

 

Segundo Coura e Pavan (2014, p. 14), 

a controladoria é a área da empresa responsável por criar mecanismos de 
obediência à estratégia, e torna-se fundamental para o desenvolvimento de 
sistemas gerenciais que forneçam um rápido feedback aos gestores referente ao 
desempenho econômico de produtos, processos, unidades de negócio, 
relacionamento com clientes e fornecedores. O desenvolvimento desses sistemas 
visa trazer vantagem competitiva relevante nesse cenário.  

 

Considerando as visões e os conceitos dos autores citados, é possível declarar que a área 

de controladoria é responsável pela construção e manutenção de um sistema de informação da 

gestão da empresa, o qual é base para a tomada de decisão nos três níveis de planejamento: 

estratégico, tático e operacional.  

Pode-se ainda explicitar melhor as funções dessa área citando o que Tung (1974) descreve 

para a execução de suas funções na organização. A controladoria requer a aplicação de princípios 

adequados, que englobem todas as atividades da empresa, desde o planejamento inicial até a 

obtenção do resultado final. Considerando ainda a visão do autor, complementa-se em relação ao 
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planejamento algumas das funções do controller, profissional responsável pela área de 

controladoria, o qual deve, dentre outras medidas, fixar objetivos, estabelecer políticas básicas, 

definir as responsabilidades de cada área na organização, estabelecer padrões de controle, 

desenvolver métodos eficientes de comunicação e manter um sistema adequado de informações. 

Tudo isso visando dar suporte às escolhas que gerem valor para a empresa, propósito maior dos 

tomadores de decisão. 

 

Controladoria 

Unidade Administrativa 

Ciência Contábil 

Contabilidade 

Financeira 

Contabilidade 

Gerencial 

  

Fonte: PADOVEZE, Clóvis Luis. Controladoria Estratégica e Operacional. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2015.  

 

2.3 GESTÃO DE CONFLITOS 
 

2.3.1 Conceitos de conflito 

O conflito ocorre normalmente pela diferença de interesses pessoais ou objetivos 

corporativos, e representa algo que faz parte da natureza humana e, por conseguinte, das 

corporações. O conflito significa o oposto da cooperação e da colaboração, caracterizado pela 

diferença de valores, princípios opiniões e verdades.  

Conforme Berg (2012, p. 17), a palavra conflito vem do latim, conflictus, e significa 

choque entre duas coisas, embate de pessoas ou grupos opostos que lutam entre si, ou seja, é um 

embate entre duas forças contrárias. Ainda afirma que: “O conflito nos tempos atuais é inevitável 

e sempre evidente. Entretanto, compreendê-lo, e saber lidar com ele, é fundamental para o seu 

sucesso pessoal e profissional”. 

Complementando, para Burbridge e Burbridge (2012), conflitos são naturais e em muitos 

casos necessários. São o estímulo que impulsiona as mudanças. Por ouro lado, vários conflitos 

podem ser desnecessários, extremamente onerosos, causando perda no foco dos objetivos 
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estratégicos e, por conseguinte, prejuízo para as empresas e pessoas que nela trabalham. 

Poderemos ter, portanto, duas situações distintas relacionadas a um conflito, os produtivos e os 

contraprodutivos.   

Segundo os autores acima, os produtivos são aqueles que provocam mudanças, criando 

um valor líquido positivo para a organização, para o gestor e para as pessoas que lá trabalham. Os 

contraprodutivos – também, às vezes, chamados de disfuncionais – são aqueles que destroem 

valor, impedem colaboração e geram prejuízos significativos. 

 

2.3.2 Tipos de conflito 

As empresas e seus gestores devem ter conhecimento dos diversos tipos de ocorrência de 

conflitos, para que possam identificá-los e tratá-los de maneira a buscar a melhor forma de 

resolução. 

Para Burbridge e Burbridge (2012, p. 24), há dois tipos de conflitos, o interno e o externo. 

 

 Conflito interno é o que pode ocorrer entre departamentos ou unidades de 
negócios, mas sempre tem como raiz o conflito entre pessoas. Esse tipo é de 
certa forma o mais complexo, pois as partes conflitantes estão supostamente do 
mesmo lado da mesa e a maior parte dos custos é oculta. O conflito externo em 
geral é mais facilmente identificado, e tem o custo mais fácil de ser medido. 
Nesse caso o conflito pode ocorrer com outra empresa, com o governo, outra 
organização ou até com um indivíduo. 
 

Portanto, uma vez que são conhecidos a natureza e o tipo de conflito, o mediador ou 

gestor terá argumentos e informações para agir com mais assertividade, criando condições 

melhores e mais prováveis de tomar uma decisão que mantenha o foco no objetivo primordial da 

organização, bem como um relacionamento interpessoal favorável para as pessoas envolvidas.  

Deve-se considerar que os conflitos quase sempre têm um alto custo para a empresa, e, 

em alguns casos, podem levar até à falência. A maior questão relacionada com conflitos é que 

muitas vezes acontecem de forma oculta à organização, e por isso há grande dificuldade de serem 

contabilizados e geridos. 
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2.3.3 Origem dos conflitos nas empresas 

Conforme alguns autores, o conflito é inevitável e constante nas empresas, todavia, 

constata-se que alguns ambientes ou situações são mais propícias para que ocorram. Para tratar os 

conflitos, deve-se focar sempre na busca da sua causa, raiz ou origem.  

Segundo Burbridge e Burbridge (2012, p. 26): “A natureza do conflito pode ser vista por 

três categorias de origem, todas inter-relacionadas e podendo ser relevantes tanto para conflitos 

internos como para externos: 1. Origem do comportamento humano. 2. Origem estrutural.  3. 

Origem externa.” 

A origem do comportamento humano é a parte mais complexa e integral de todo o tipo de 

conflito, uma vez que cada indivíduo tem seu universo particular, composto de uma matriz de 

sentimentos, reações e pensamentos. A origem estrutural está ligada a tudo que se refere a 

normas, políticas e procedimentos, e particularmente a fluxos de informações da própria empresa, 

responsáveis por boa parte dos conflitos desnecessários. E, por fim, a origem externa é a entrada 

de muitos conflitos provenientes de inputs do mundo externo, necessários e parte do negócio. 

Pode-se citar aqui tensões de mercado, mudanças de legislação e questões econômicas. Nesse 

caso, cabe sempre ao gestor minimizar os efeitos maléficos para a organização e sua equipe. 

2.3.4 Efeitos e custos relacionados aos conflitos 

Conforme apresentado, os conflitos podem ter resultados positivos ou negativos, que 

estão ligados a diversos fatores, desde o motivo do conflito até mesmo a forma como foi gerido 

ou tratado pelo gestor ou mediador.  

Para Burbridge e Burbridge (2012), os conflitos têm forte impacto no processo de 

mudanças, podendo gerar o crescimento das organizações; no entanto, “conflitos podem custar 

caro, a ponto de, em alguns casos, levar a empresa à falência. O problema é que a maior parte 

desse custo é oculta, não contabilizada, dificultando sua gestão.” (p.19) 

É possível afirmar que os conflitos têm um alto grau de influência no funcionamento das 

organizações. Fica a cargo dos gestores identificarem se essa ocorrência é favorável ou não ao 

planejamento tático operacional, incentivando as situações em que as divergência geram novas 
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ideias e soluções, e atenuando ou tratando aquelas nas quais as consequências poderão gerar 

custos, perdas de foco nas metas e objetivos e dificuldade de relacionamento entre as pessoas. 

 
 
2.3.5 Resolução e administração de conflitos 

Uma vez conhecidos e identificados, os conflitos precisam ser administrados ou geridos, 

para serem resolvidos da forma mais eficiente e eficaz. 

Para Berg (2012), há inúmeras maneiras de abordar e administrar conflitos, porém, 

segundo o autor, a mais eficaz é denominada Estilos de administração de Conflitos, método 

criada por Kenneth Thomas e Ralph Kilmann (2012), com cinco formas de administrar conflitos, 

conforme segue: 

1 Competição: é uma atitude assertiva e não cooperativa, em que predomina o uso do 

poder. A pessoa ao competir busca sempre atingir seus próprios interesses em detrimento 

dos da outra pessoa, sendo este um estilo agressivo, em que a pessoa, por possuir, faz uso 

do poder para vencer. 

2 Acomodação: é uma atitude inassertiva, cooperativa e autossacrificante, o posto da 

competição, pois ao acomodar-se a pessoa renuncia aos seus próprios interesses para 

satisfazer os interesses de outra parte. É identificada como um comportamento generoso, 

altruísta, e dócil. 

3 Afastamento: é uma atitude inassertiva e não cooperativa, pois ao afastar-se a pessoa 

não se empenha em satisfazer os seus interesses e nem tampouco coopera com a outra 

pessoa. A pessoa se coloca à margem do conflito, adiando-o ou recuando perante 

situações de ameaça. 

4 Acordo: é uma posição intermediária entre a assertividade e cooperação, em que a 

pessoa procura soluções mutuamente aceitáveis, que satisfaçam parcialmente os dois 

lados. O acordo significa trocar concessões, ou então procurar por uma rápida solução de 

meio termo. 
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5  Colaboração: é uma atitude tanto assertiva quanto cooperativa, em que, ao colaborar, o 

indivíduo procura trabalhar com a outra pessoa, tendo em vista encontrar uma solução que 

satisfaça plenamente os interesses das duas partes. 

 

Fonte: BERG, 2012, p. 41. 

Ainda considerando a visão de Berg (2012), não existe estilo certo ou errado para gerir 

conflitos, e cada um pode ser apropriado e efetivo, dependendo da situação, do assunto a ser 

resolvido e das pessoas envolvidas. O importante é conhecer e servir-se das várias opções à nossa 

disposição para manejar conflitos de forma a evitá-los ou conduzi-los a nosso favor. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 O SIMULADOR DO JOGO DE NEGÓCIOS  
 

O software chamado AMBIENTAL1 Business Game foi apresentado pelo professor da 

disciplina Jogos de Negócios, desenvolvido para propiciar aos alunos ou usuários um ambiente 

idêntico, ou muito próximo do encontrado no meio empresarial.  

Nessa disciplina, a equipe participante tem a condição de criar estratégias, metas, 

objetivos e ações gerenciais, que serão avaliados e testados por meio de cenários criados pelo 

simulador durante todo o período do jogo. O simulador mensura o desempenho das equipes na 

gestão de uma indústria que atua no mercado de acessórios automotivos, fabricando e vendendo 

três diferentes produtos: xampu, repelente e selante. 

O jogo (simulador) está baseado em decisões a serem tomadas para períodos, que 

correspondem a um mês virtual; essas decisões são divididas em áreas específicas e elencadas a 

seguir: preços, propaganda/promoção, desenvolvimento e volumes de produção para cada um dos 

três produtos; número de trabalhadores, salário médio mensal, investimentos na gestão de saúde, 

meio ambiente e segurança (SMS), compra de tecnologia, remediação ambiental, capacidade de 

montagem da fábrica, empréstimos, aplicações financeiras e dividendos distribuídos. 

Segue a modelo de ficha de decisões do simulador que deve ser preenchida a cada período 

do jogo: 
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Fonte: Disponível em:<http://www.jogosimulation.com.br>. Acesso em: 11 fev. 2017. 
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Por outro lado, cada equipe deverá, baseada em suas estratégias, distribuir pesos 

diferentes para cada critério utilizado em sua avaliação final. Os critérios são: valor da ação, 

capital circulante líquido, receita de vendas e lucro total. 

 

3.2 DADOS INICIAIS DA EMPRESA  
 

 

Nossa equipe recebeu uma empresa já em funcionamento, responsável por substituir o 

corpo diretor e gestor anterior. Foram aplicados incialmente R$ 5 milhões para abertura dessa 

empresa, que é de capital aberto e está no mercado há quatro anos.  

A diretoria que será substituída foi a mesma que criou e geriu a empresa até este 

momento. Para formalizar o processo sucessório, foram emitidos relatórios gerenciais e as 

informações financeiras que seguem: 

 

A - Balanço 

 

 

Fonte: Disponível em:<http://www.jogosimulation.com.br>. Acesso em: 11 fev. 2017. 
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B - Fluxo de Caixa 

 

 

Fonte: Disponível em:<http://www.jogosimulation.com.br>. Acesso em: 11 fev. 2017. 
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C - Demonstrativo de Resultados (DRE) 

 

Fonte: Disponível em:<http://www.jogosimulation.com.br>. Acesso em:  11 fev, 2017. 
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D - Outras informações 

 

Fonte: Disponível em:<http://www.jogosimulation.com.br>. Acesso em: 11 fev. 2017. 

 

E - Estatísticas 

 

Fonte: Disponível em:<http://www.jogosimulation.com.br>. Acesso em:  11 fev. 2017. 
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F - Índices Financeiros 

 

 

Fonte: Disponível em:<http://www.jogosimulation.com.br>. Acesso em:  11 fev. 2017. 
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G – Ambiental  

 

Fonte: Disponível em:<http://www.jogosimulation.com.br>. Acesso em: 11 fev. 2017. 

 
3.3 VARIÁVEIS DE DECISÃO DO JOGO 
 

 

3.3.1 Composição da equipe  
 

A turma foi dividida em nove empresas com quatro membros cada, os quais se 

organizaram para cada aluno assumir uma função dentro dos setores de marketing, produção, 

recursos humanos, finanças, gestão ambiental e presidência. Esta estrutura organizacional foi 

definida logo no início do jogo, respeitando as áreas de atuação e o conhecimento de cada 

membro da equipe, para, desta forma, gerar resultados efetivos. Foi criado um organograma com 

essa divisão de responsabilidades: 
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Fonte: CARVALHO, Ricardo Spinelli de. Apostila da Disciplina de Jogos de Negócios. Curitiba: ISAE- FGV, 2017. 

 

3.3.2 Descrição dos produtos e previsão de demanda 
 

Durante o jogo, as demandas têm variação mensal, respeitando certos limites, que podem 

ser verificados pela sazonalidade da demanda que afeta de maneira similar os três produtos. 

O manual do jogo apresentou o histórico de demanda dos últimos quatro anos, a seguir:  

 

xampu: 

 

repelente: 
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selante: 

 

Fonte: CARVALHO, Ricardo Spinelli de. Apostila da Disciplina de Jogos de Negócios. Curitiba: ISAE- FGV, 2017. 

Considerando cada produto em separado, notamos que a demanda por xampu se encontra 

em ligeira tendência de queda. Já o repelente de chuva é uma novidade no mercado, e, devido ao 

forte fator ligado à segurança, tem um aumento acentuado em sua demanda. E por fim o selante 

de pneu é um produto mais elaborado, fornecido em embalagem aerossol, composto de um gás 

propelente e um selante. Sua aplicação está no caso de um pneu furar, quando é possível 

restabelecer a mobilidade do veículo pelo uso do produto, o qual enche o pneu e sela o furo. Há 

uma grande aceitação por esse produto no meio feminino, devido à dificuldade de trocar o pneu. 

Portanto, estima-se que a demanda por esse produto venha a ter um crescimento de 50% ao ano. 

A grande questão negativa desse produto é a existência de um componente propelente GHG189, 

que catalisa o efeito estufa, e que será proibido pelas autoridades ambientais a partir de 1° de 

maio do ano corrente. 

 

 

3.3.3 Política de preços 
 

Foi informado no manual do jogo que o mercado dessas empresas de produtos da área 

ambiental tem muitos concorrentes, e devido a isso há limitações quanto ao estabelecimento de 

preços. Seguem os preços praticados para os três produtos no último período da gestão anterior: 

R$ 450,00 para lotes de xampu, R$ 1.300,00 para repelente e R$ 2.000,00 para selante. Nota-se 

ainda que todas as empresas concorrentes estão com seus preços nesses mesmos patamares. 

Em função do mercado extremamente competitivo, todas as empresas participantes do 

jogo decidiram por ter as suas próprias forças de venda, realizando não apenas a fabricação dos 

produtos, mas também sua comercialização. 
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Foi informado também que há a possibilidade da entrada de concorrência estrangeira no 

mercado, caso exista a falta do produto ou de preços muito elevados. 

 

3.3.4 Identificação dos compradores  
 

O mercado no qual as empresas irão competir possui dois tipos de compradores, o cliente 

habitual ou fiel à marca, que sempre compra e está satisfeito com o produto, e o cliente volúvel 

ou exigente, que sempre busca outros produtos, preços e outras condições.  

Durante o jogo, deve-se considerar a possibilidade de os compradores utilizarem um 

determinado produto até tornar-se um comprador habitual, sem buscar outras alternativas, a 

menos que o seu preço aumente. Um aumento de preço desencadeia uma mudança de 

compradores habituais para volúveis. Portanto, quanto maior o aumento de preços, menor será o 

número de compradores habituais. 

Outra condição relacionada ao comportamento dos compradores é que, uma vez adquirido 

certo produto, ele persista, usando-o até se tornar seu comprador habitual. 

 

3.3.5 Marketing 
 

O mercado no qual as empresas atuam é influenciado pelos seguintes fatores: a época do 

ano (sazonalidade), a situação geral da economia, as políticas de preço do setor, os gastos com 

promoção, pesquisa e desenvolvimento (P&D) e, finalmente, o volume e a qualidade dos 

produtos colocados à venda. Portanto, ações conjuntas ligadas aos gastos com promoção e 

desenvolvimento do produto e uma política de preços devem expandir a demanda total dos 

produtos. 

O manual informou que um dos erros de gestão da diretoria anterior foi ter investido em 

promoção e propaganda somente os montantes mensais de R$ 20.000,00 no xampu, R$ 

50.000,00 no repelente e R$20.000,00 no selante, devido ao excesso de investimentos nas 

instalações da fábrica. 

Todo mercado tem hoje conhecimento de que o xampu é quase uma commodity, por não 

apresentar nenhuma diferenciação em relação aos produtos equivalentes da concorrência. 

Portanto, se uma empresa tiver a estratégia de manter seu patamar de venda desse produto, deverá 
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investir forte em meios promocionais. Foi informado ainda que a promoção realizada em um 

produto não influencia as vendas do outro. 

Outra estratégia importante para o aumento das vendas é considerar que a demanda 

efetuada pelos compradores volúveis está diretamente ligada a gastos com promoções e 

propaganda. 

 

3.3.6 Produção e planejamento de capacidade fabril  
 

No planejamento estratégico da direção anterior foram investidos R$ 4,5 milhões nos 

últimos anos em ampliação da capacidade fabril, a qual está neste momento em novecentas 

unidades fabris/mês. Esse investimento sofre depreciação contábil à taxa de 0,8% ao mês ou 

aproximadamente 10% ao ano, o qual deverá ser contabilizado sob o título de Depreciação no 

Demonstrativo de Resultados. 

O simulador, independente da autorização da empresa, considera que essa depreciação 

contábil ocorre no final de cada mês, como também automaticamente uma depreciação física da 

fábrica, a qual afeta sua capacidade fabril do mês subsequente.  As equipes deverão reinvestir na 

manutenção das máquinas o valor equivalente à depreciação física para manter a capacidade 

fabril. 

Sempre que as equipes quiserem ampliar suas capacidades de fabricação terão que 

investir R$ 5.000,00 por unidade adicional, a qual somente será disponibilizada no mês seguinte 

ao investimento e limitada a 25% por período. Sempre que for ampliada a capacidade fabril 

incorrerão despesas adicionais, que constarão no Demonstrativo de Resultados. 

Por outro lado, a maneira de reduzir a capacidade instalada da fábrica é deixando-a sem 

reinvestimento mensal em manutenção de máquinas, o que acarretará uma redução de 0,8% ao 

mês, correspondente à taxa de depreciação.  

Em momento algum as equipes podem vender sua capacidade fabril, mas podem, caso 

necessário, alugar máquinas e utilizar mão de obra própria para produzir. Esse aluguel está 

limitado a 20% da capacidade fabril e tem um custo adicional de R$ 165/UF (UF =Unidade 

Fabril).  
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Há ainda a distribuição de capacidade em relação aos produtos fabricados, conforme 

segue: um lote de xampu, 0,2 unidades fabris, um lote de repelente, 0,8 unidades e para o lote de 

selante, 0,3 unidades.  

 

3.3.7 Custos de Produção 
 
Outra condição inicial do simulador são os custos de insumos por produto, que estão 

distribuídos da seguinte forma: R$ 195,00 para lotes de xampu, R$ 566,00 para repelente e R$ 

475,00 para selante.  

Desta forma, o custo unitário padrão fica constituído por produto, como demonstrado na 

planilha a seguir: 

 

Salário e Encargos 100 330 500 
Matéria-Prima 195 566 475 
Custo Unitário Padrão 295 896 975 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 Todos os estoques de produtos acabados que foram produzidos no mês serão 

contabilizados pelos valores dos Custos Unitários Padrão acima apresentados. Em caso de 

armazenagem de produto acabado, ainda haverá o custo de R$ 65,00 por mês em que o lote for 

mantido armazenado. 

Deverão ser considerados também nas decisões os custos incorridos devidos à ociosidade 

na mão de obra, ou a horas extras, que serão devidamente registrados como Lucros e Perdas no 

Demonstrativo de Resultados. 

 

3.3.8 Política de Recursos Humanos 

 

Os novos diretores assumem a fábrica com uma equipe produtiva de trezentas pessoas, 

cada uma delas com uma carga de trabalho de cento e sessenta horas/mês, salário médio de R$ 

800,00 mensais e custo de encargos trabalhistas no valor de 100% do salário pago a cada 

trabalhador.  
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Há ainda a incidência de custos variáveis como participação nos lucros, os quais podem 

ser aumentados livremente, mas nunca reduzidos.  

Pode-se contratar e dispensar até 10% de toda força de trabalho sem custos adicionais. 

O planejamento de produção já levantou o tempo gasto pelos trabalhadores na fabricação 

dos produtos, sendo eles os seguintes: um lote de xampu exige dez horas de trabalho produtivo, 

de repelente demanda trinta e três horas e um selante demanda cinquenta horas.  

 No entanto, se a decisão for realizar horas extras para atender à programação de produção 

terão um custo adicional de 30% do salário mais encargos de R$ 3,00 por hora extra. Isso tudo 

respeitando o limite de trinta e duas horas/mês por trabalhador. 

 
3.3.9 Investimento em Inovação (P&D) 
 

Pelo que já foi exposto, a diretoria anterior não tinha recursos para investimentos em 

inovação tecnológica (P&D) e eles foram nulos para xampu e repelente, e baixos, R$ 10.000,00, 

para o selante. 

No entanto, sabe-se que a demanda pelos produtos fabricados varia enormemente caso 

ocorram mudanças no design, na qualidade e, principalmente, na aparência da embalagem.  

Investimento em P&D são mais eficientes do que os gastos com promoção e propaganda, 

mas são relacionados a cada produto separadamente. 

Nota-se que os consumidores são muito sensíveis a variações nesse investimento, 

devendo os gestores sempre manter patamares constantes e nunca reduzirem o montante aplicado. 

O investimento em P&D para o produto repelente é destinado diretamente à obtenção do Selo 

Verde. 

 

3.3.10 Saúde, Meio Ambiente e Segurança (SMS) 
 

3.3.10.1 Selo Verde 

Esta versão do simulador foi desenvolvida considerando um aspecto de extrema 

relevância no momento, que são as adequações dos processos produtivos, produtos e empresas 

aos requisitos e às normas ambientais. Isso está representado no jogo pela possibilidade de as 

empresas conquistarem o Selo Verde, um rótulo que indica que a produção atende aos requisitos 
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normativos, e os produtos estão adequados ao uso, levando em conta um menor impacto 

ambiental em relação aos concorrentes. 

A empresa que obtém esse Selo tem vantagem no mercado, pois os consumidores aceitam 

pagar uma pouco mais pelo produto ecológico e tendem a ser cativos às marcas certificadas. 

 

3.3.10.2 Gastos com SMS e contaminação do terreno  

Pelo mesmo motivo descrito no tópico anterior, a empresa precisa definir uma estratégia 

direcionada para a integração de Saúde, Meio Ambiente e Segurança ao seu negócio. Estas ações 

têm como finalidade direta obter vantagem competitiva e sustentabilidade, evitar gastos com 

remediação ambiental e adequação à legislação vigente. 

A diretoria anterior investiu a média mensal de R$ 50.000,00, no último ano, em SMS, 

somente no mês de dezembro. As equipes devem considerar que os investimentos serão 

registrados em Gastos em SMS no DRE. 

O jogo disponibiliza a cada período um relatório ambiental que apresenta as informações 

referentes à conquista do Selo Verde para o produto repelente, acerca da evolução da nova 

tecnologia para o selante, e ocorrências de fiscalizações, multas e o monitoramento de água e 

solo.  

Caso todas as ações da empresa não impossibilitem a ocorrência da contaminação do solo, 

será apresentada nesse relatório a extensão ou gravidade do dano ambiental (grau 1, grau 2, grau 

3), sendo pré-estabelecidos os respectivos valores para remediação do terreno: R$ 30.000,00, R$ 

80.000,00, R$ 150.000,00.  

 

3.3.10.3 Fiscalização ambiental 

Deve-se considerar ainda que mensalmente as empresas têm 30% de chance de ocorrer 

uma fiscalização ambiental. E caso isso aconteça, deve imediatamente remediar o terreno 

contaminado. E ainda para os casos em que a contaminação for no grau 2 ou grau 3, além da 

remediação, receberá respectivamente as multas de R$ 30.000,00 e R$ 50.000,00.  

Como agravante desse processo, há um impacto negativo no valor da ação de 

aproximadamente 5% no mês que a empresa for multada. 

O impacto financeiro dessa gestão será contabilizado na linha Multas e remediação no 

DRE. 
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3.3.11 Finanças e origem dos recursos da empresa 

 

3.3.11.1 Empréstimos bancários 

O jogo possibilita que as empresas solicitem empréstimos bancários pelo prazo de um 

mês, podendo, ainda, conforme a necessidade, renovar, aumentando ou decrescendo a cada novo 

período. Esses empréstimos possuem prazo de trinta dias e estão sujeitos à taxa de juros do mês 

corrente. Essa taxa é de 3,45% a 4,5% ao mês, e depende dos índices financeiros da empresa e do 

grau de endividamento em relação ao seu Patrimônio Líquido. O valor emprestado fica limitado a 

50% do patrimônio líquido do mês anterior.  

Fora essa fonte de recursos, o jogo disponibiliza ainda uma outra forma de captação de 

recursos, que é o crédito rotativo. Essa modalidade tem uma taxa de juros de 6% ao mês, que são 

cobrados sempre no mês seguinte. 

 

3.3.11.2 Aplicações financeiras 

O jogo disponibiliza ainda a condição de as empresas aplicarem valores em fundos de 

investimento pré-estabelecido pelo simulador, os quais correspondem, no mundo real, a papéis 

comerciais, títulos de curto prazo e títulos do Governo.  

No entanto, são impostos alguns limitantes ao valor a ser aplicado, sendo este igual ao 

valor do patrimônio líquido do mês anterior. 

O jogo simula um ambiente real e, portanto, os rendimentos desta aplicação variam de 

acordo com a conjuntura econômica. Foi informado pelo manual que, no último mês de 

dezembro, a taxa mensal da aplicação financeira foi de 2,625%, mas deverá, nos próximos meses, 

subir para 3%. Os juros provenientes dessa aplicação deverão ser creditados dentro do próprio 

mês de aplicação. 
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3.3.11.3 Distribuição de dividendos 

As equipes podem decidir mês a mês pela distribuição de dividendos, caso existam lucros 

acumulados suficientes. Esses dividendos serão contabilizados como saída em espécie no mês 

declarado. 

O simulador incorpora automaticamente ao capital da empresa todos os lucros 

acumulados no final do ano que não tenham sido distribuídos como Participação nos Lucros ou 

como Dividendos.  

 

3.3.11.4 Valor da Ação 

Os critérios considerados pelo simulador em relação ao preço de mercado das ações de 

das empresas estão condicionados à estabilidade dos lucros auferidos pela distribuição de 

dividendos e pela tendência de crescimento. Portanto, neste jogo o mercado valoriza mais uma 

política de distribuição de lucros e dividendos estáveis e previsíveis, devendo o crescimento 

nesses valores ser considerado nas políticas de crescimento futuro da empresa.  

As equipes receberam as empresas com 500.000 ações, sendo estas cotadas a um preço de 

mercado em dezembro do ano anterior no valor de R$ 19,52. 
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4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

4.1 MATRIZ SWOT 
 

Inicialmente o árbitro do jogo solicitou a leitura e análise detalhada do manual do jogo, 

comentando alguns dos tópicos mais importantes a serem considerados no processo decisório das 

equipes.  

 A equipe, durante esse primeiro contato, utilizando uma ferramenta chamada SWOT, fez 

a análise dos cenários e das regras descritas no manual, visando identificar as forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças da empresa, e esse diagnóstico inicial foi a base para todo o 

planejamento estratégico da equipe no jogo. 

Segue o levantamento realizado:  

 

Forças Fraquezas 

� Caixa e Estrutura de Capital  
� Capacidade de Produção  
� Possui 3 produtos que estão em 

ciclos de vida diferentes (menor risco 
de ter um produto somente)  

 

� A empresa não tem o SELO VERDE 
para o produto repelente 

� A empresa não tem a tecnologia para 
ao Aerozol do produto Selante  

� A tecnologia dos principais produtos 
e facilmente replicável  

 

Oportunidades Ameaças 

� Margens altas  
� Aumento nas demandas de repelente 

e selante  
� Obtenção do SELO VERDE  
� Todo o segmento realiza pouco 

investimento em P&D, a empresa 
pode investir mais  

� Muitos Concorrentes  
� Impactos Ambientais  
� Sazonalidade  
� Queda da Demanda do Shampoo 

 

  

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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4.2 MISSÃO 
 

Baseando-se nos diagnósticos e nas análises anteriores, a equipe desenvolveu a primeiro 

passo do plano estratégico do negócio, que foi a elaboração da missão da empresa: 

Ser empresa de referência, reconhecida como a melhor opção por clientes, 

colaboradores, fornecedores e investidores, devido à qualidade de nossos produtos, garantindo 

sustentabilidade em todos os seus processos produtivos em respeito ao meio ambiente. 

 
4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

 Os objetivos estratégicos representam o detalhamento da estratégia definida pela empresa 

e descrevem de forma mais direta e sucinta como atingir aos resultados esperados. Segue o que 

foi definido pela equipe: 

- A estratégia inicial será de investir em P&D e aquisição do SELO VERDE, bem como em SMS 

e Propaganda e Publicidade.  

- A empresa irá trabalhar para manter atratividade da demanda para gerar lucro e rentabilidade e 

maximizar o valor da ação no terceiro trimestre. 

 Nesse momento, também foi solicitado pelo árbitro que a equipe definisse os pesos dos quatro 

objetivos que seriam usados para medir o desempenho de sua empresa durante o jogo. Esses 

objetivos estavam vinculados ao desempenho dos quatro fatores: Preço da Ação, Capital 

Circulante Líquido, Receita de Vendas e Lucro Total (soma dos Lucros dos Exercícios). 

 Foram ainda colocadas as seguintes restrições para cada quadrimestre: Peso Mínimo 1; Peso 

Máximo 5; Soma 10. 

  Segue o quadro elaborado com os objetivos definidos pelos diretores da empresa: 

 

ESTRATÉGIA JAN MAIO  SET 

Preço da Ação 3 3 4 

Capital Circulante Líquido 1 1 2 

Receita de Vendas 4 4 2 

Lucro Total 2 2 2 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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4.4 POLÍTICAS DE PRODUTOS 
 

 Nesse momento foram definidas algumas políticas de produção, visando estabelecer qual o 

posicionamento da empresa em termos de atendimento das parcelas de mercado dos três produtos 

comercializados. Na visão do grupo, para atender aos objetivos estratégicos definidos, a empresa 

deveria busca atender com maiores volumes de produção e ter uma maior parcela do Mercado de 

selante e repelente, visto que o xampu é um produto comum sem muita perspectiva de 

crescimento de vendas. Para auxiliar a esse processo, a empresa deveria realizar maiores 

investimentos em P&D para os produtos selante e repelente, objetivando uma maior visibilidade 

dos consumidores e garantir as vendas dos volumes produzidos. 

 Foi também definido que seriam feitos os maiores gastos de propaganda e marketing no 

xampu para manter os volumes de venda e margem de contribuição, e buscaria desde o primeiro 

momento, investimentos em SMS, a conquista do SELO VERDE e a nova tecnologia de selante. 

 

4.5 GESTÃO DE PREÇOS 
 

 A empresa trabalhará com estratégia de redução de preço no produto xampu, para melhorar a 

sua atratividade. Com relação aos produtos repelente e selante, a empresa terá uma estratégia de 

venda baseada em valor, não considerando a redução de preços, principalmente devido aos 

investimentos em P&D, SMS, Marketing e SELO VERDE.   

 
4.6 POLÍTICA DE ESTOQUES  
 

 A empresa trabalhará com a política de estoque zero, produzindo exatamente o calculado na projeção 

de demanda, realizando ações de marketing e inovação para garantir a comercialização sempre de 100% 

dos produtos fabricados. 
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4.7 POLÍTICA DE SMS E TECNOLOGIA 
 

A equipe decidiu que empresa realizará investimentos em SMS e em Tecnologia sempre  

acima da média dos valores realizados no mercado, e respeitando as premissas que mantenham a 

constante geração de riqueza para a companhia, bem como a mitigação de riscos ambientais e 

legais.   

 

4.8 POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO  
 

 A política de remuneração da empresa prevê aumento de remuneração fixa (aumento de 

salário) e remuneração variável a partir de um determinado percentual, como um programa de 

participação nos lucros e resultados da companhia de até 1 %.  

 

4.9 POLÍTICA DE CAPACIDADE INSTALADA   
 

 Para realização e alcance dos objetivos estratégicos previstos, os novos gestores consideram 

de extrema importância que a empresa invista na ampliação do seu parque fabril, para atender às 

demandas de produção nas linhas de repelente, selante e xampu. 

 

4.10 POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS  
 

A nova equipe de gestores entende que se deve gerar resultado ao acionista, e em função 

disto foi prevista uma distribuição de dividendo mensal em torno de 28% do lucro, caso este 

exista.   

 

 

 

 

 



46 
 

 
 

5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados atingidos a partir das decisões tomadas 

pela nova direção da empresa 4G No Capital nos dozes períodos do jogo. Todo esse processo é 

dinâmico e competitivo e simula condições reais da vida diária de um negócio. 

Serão apontados todos os acertos e erros ocorridos nas diversas ações tomadas pelos 

responsáveis das áreas de produção/operações, recursos humanos, marketing/inovação, Gestão de 

SMS e financeiro.     

 

5.1 AÇÕES DO SETOR DE PRODUÇÃO 
 
5.1.1 Plano de produção 
 

Conforme descrito no planejamento estratégico, a capacidade da fábrica foi aumentada 

acompanhando a demanda estimada para os doze períodos. Esse aumento de capacidade foi 

direcionado principalmente à linha de fabricação do produto repelente, que teve, comparado com 

o último mês da gestão anterior, um aumento de 220% no número de produtos fabricados em 

média nos doze meses. 

Seguem os gráficos mês a mês, com a evolução e divisão percentual do total produzido 

pela empresa. 

 

 
Distribuição da Capacidade Fabril 

 Mês 0 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Xampu 150 260 300 400 411 279 340 390 400 310 270 140 260 

Repelente 160 440 560 560 608 414 560 680 600 593 440 240 480 

Selante 6 101 90 30 89 60 92 92 83 84 126 180 60 
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Fonte: elaborados pelo autor, 2017. 

 

5.1.2 Análise da demanda 
 

Durante todos os períodos foram realizadas as projeções e análises da demanda, o que 

norteou as decisões de ampliação de capacidade fabril e volumes de produção de cada produto. 

Um dos objetivos do gestor de produção/operação foi sempre utilizar 100% da capacidade 

produtiva, ajustando os volumes com a demanda estimada, campanhas de marketing, 

investimento em inovação e SMS, para com isso minimizar ao máximo os custos, tanto de 

ociosidade como de hora extra da mão de obra.     

5.1.3 Expansão das unidades de fabricação  

Em função dessa condição favorável e dos estudos de demanda, decidiu-se pelo aumento 

gradativo da capacidade produtiva da planta. O que foi extremamente maléfico e oneroso no 

momento em que houve a greve dos operários. 

 Identificamos ainda que a empresa, tentando acompanhar a previsão de venda (demanda), 

reduziu nos dois últimos períodos do jogo a sua capacidade fabril, deixando de reinvestir a 

depreciação física, o que não foi efetivamente eficaz. Mesmo produzindo menos, ainda houve  

altos níveis de estoque de produto no final dos dois meses, não acompanhando, portanto, a 

tendência de queda do mercado. 
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5.1.4 Gestão e política de estoques 
 

 Ficou definido logo no início que as ações de marketing deveriam dar suporte para que 

100% dos produtos fabricados fossem vendidos. Em nenhum momento foram fabricados 

produtos para o estoque ou para a geração de pulmões. Os saldos remanescentes das vendas dos 

meses anteriores foram contabilizados no cálculo do volume total produzido para atender à 

demanda sem margem para fabricação de um item a mais do que o previsto a ser vendido. 

Seguem os gráficos por produto, com os volumes produzidos, vendidos, as vendas 

perdidas e os estoques finais a cada período do jogo, nos quais é possível evidenciar a eficácia da 

gestão e as políticas do setor de produção.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em:<http://www.jogosimulation.com.br>. Acesso em:  11 fev. 2017. 
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Mês 0 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Xampu 295,00 298,86 304,35 304,97 305,00 316,00 316,00 346,00 346,00 346,00 346,00 349,55 351,58 

Repelente 896,00 912,50 929,00 929,00 929,00 965,29 965,30 1.049,30 1.049,30 1.049,30 1.049,30 1.060,25 1.067,11 

Selante 975,00 1.000,00 1.018,20 1.020,48 1.025,00 1.080,00 1.080,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.205,00 1.205,00 

 

 

 

Fonte: Elaborados pelo autor, 2017. 

 

5.1.5 Gestão de custo 
 

 Pode-se observar pelo gráfico a seguir que, conforme previsto no planejamento 

estratégico, pouco foi investido no produto xampu, o que fez com que seu custo médio padrão 

não se alterasse muito nos doze períodos. Já os outros dois produtos sofreram um aumento da 

ordem de 19,1% para o repelente e 23,6% para o selante. Esses aumentos fizeram com que as 

margens de contribuição desses produtos ficassem reduzidas e afetassem o resultado final da 

empresa. 
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Mês 0 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Xampu 295,00 298,86 304,35 304,97 305,00 316,00 316,00 346,00 346,00 346,00 346,00 349,55 351,58 

Repelente 896,00 912,50 929,00 929,00 929,00 965,29 965,30 1.049,30 1.049,30 1.049,30 1.049,30 1.060,25 1.067,11 

Selante 975,00 1.000,00 1.018,20 1.020,48 1.025,00 1.080,00 1.080,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.205,00 1.205,00 

 

 

 

Fonte: Elaborados pelo autor, 2017. 

 

5.2 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Conforme preconizado pelo árbitro no início do jogo, foi formada uma equipe 

multidisciplinar de diretores, cuja especialidade e experiência de cada integrante contribuísse de 

forma efetiva para o alcance dos objetivos estratégicos predefinidos nas diversas áreas da 

empresa. 

 A equipe foi assim constituída e formada por profissionais altamente capacitados e 

competentes. No entanto, no momento de operacionalizar e dividir as tarefas do grupo, foi dado 

um grande foco para as análises do dimensionamento produtivo (capacidade de produção, gestão 

de mão de obra fabril, ações de marketing e inovação), deixando de serem feitas todas as análises 

financeiras das operações e decisões tomadas. 
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Essa situação gerou um conflito interno na equipe, pelo baixo desempenho da empresa no 

jogo, gerado pela sobreposição de ideias e ações tomadas numa só área (produção / marketing), e 

também pela falta de atuação do setor financeiro.  

Esse conflito permaneceu durante os doze períodos do jogo, por mais que estivesse claro 

aos integrantes da equipe que sua ocorrência estava gerando os efeitos negativos no resultado 

final da empresa mês após mês.  

 

5.2.1 Negociação sindical 

 

 Conforme apresentado no tópico anterior, a equipe foi formada por integrantes com larga 

experiência nas funções para as quais foram designados. Essa experiência do gestor da área de 

recursos humanos apresentou um diferencial no momento das negociações sindicais pelo 

aumento de salários, uma vez que a sua vivência de situações similares garantiu a estabilidade e o 

conservadorismo no percentual acordado de aumento de salário e participação dos lucros s os 

funcionários. 

Essa ação, em um segundo momento, criou condições de não elevar demasiadamente os 

custos de mão de obra, garantindo ainda a baixa adesão de trabalhadores no momento da greve. 

Portanto, chegou-se a uma relação entre a perda de produção com a greve e o aumento 

efetivamente realizado economicamente eficaz. 

 

5.2.2 Política de salários e benefícios 
 

 Conforme apresentado no gráfico a seguir, os funcionários tiveram um aumento real nos 

doze períodos de 27%, algo extremamente alto, considerando índices praticados no mercado 

brasileiro. No entanto, comparando-se com o valor que o sindicato estava pleiteando no quarto 

período, de R$1500,00, ainda assim a empresa conseguiu manter seu custo de mão de obra em 

um patamar aceitável. 

Com relação à política de reajuste e correção da alíquota da participação dos lucros 

destinados aos operadores, a equipe também foi conservadora nas negociações sindicais, não 

atendendo ao valor reivindicado, que era de 20% no período de greve. Foi disponibilizado, no 
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entanto, o dobro do valor inicial, chegando a 2% do lucro líquido. Houve ainda reajuste de mais 

duas vezes esse valor durante o jogo, chegando a 3% no mês de dezembro.  

No entanto, devido à má performance financeira da empresa, esses valores não foram 

expressivos e efetivamente importantes para a renda e satisfação dos funcionários, conforme 

mostra o gráfico a baixo: 

 
Mês 0 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Salário Médio Mensal 800 840 880 880 880 968 968 968 968 968 968 1.016 1.016 

Participação nos 
Lucros 

0 1.129 0 1.357 2.232 0 5.062 4.853 11.014 8.519 9.976 2.643 16.208 

 

 

 

Fonte: Elaborados pelo autor, 2017. 
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5.3 MARKETING E INOVAÇÃO 

 

Esta área, assim como as demais, estava sob a responsabilidade de um profissional 

capacitado e com grande experiência de mercado. Essa condição foi benéfica em alguns 

momentos do jogo, pela leitura dos cenários e das condições mercadológicas do momento, mas, 

por outro lado, deixou a desejar em relação à não realização de cálculos e projeções juntamente 

com o setor financeiro, para garantir o desempenho e a saúde financeira do negócio. 

Pode-se considerar que as ações de marketing foram sempre muito eficientes, visto que o 

cumprimento do estabelecido no plano estratégico era não ter estoques e vender sempre toda a 

produção do período. Nota-se ainda que em certos momentos foram perdidas algumas vendas por 

não haver produtos disponíveis para entrega.   

As ações do setor de marketing foram norteadas segundo a sensibilidade da demanda em 

relação às decisões tomadas para cada fator, conforme apresentado na tabela a seguir. 

 
 

Fonte: CARVALHO, Ricardo Spinelli de. Apostila da Disciplina de Jogos de Negócios. Curitiba: ISAE- FGV, 2017. 
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Seguem os gráficos com a performance das ações desse setor por produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em:<http://www.jogosimulation.com.br>. Acesso em: 11 fev. 2017. 
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5.3.1 Gestão de preços 
 

 Pode-se verificar no gráfico abaixo, comparando a nossa empresa com a ganhadora do 

jogo, que as políticas de preço seguiram uma certa tendência.  

 Nossa equipe implantou uma política de redução dos preços dos três produtos nos seis 

primeiros meses, para criar um diferencial competitivo e manter nossos clientes habituais na 

carteira e efetivar a venda de 100% dos produtos fabricados. Essa ação foi tomada baseada 

somente na visão do gestor do setor, sem embasamento financeiro e sem os devidos cálculos de 

margens de contribuição e lucro por produto.  

 Segundo os gráficos, evidencia-se um aumento acentuado no oitavo período, ação essa 

realizada devido à falta de produto no mercado, à redução imposta pelo governo da capacidade de 

todas as indústrias do setor em 85%, para equilibrar a falta de energia elétrica gerada pela 

estiagem. Nota-se ainda uma redução logo em seguida dos preços, realizada por causa da redução 

da demanda, do período de sazonalidade, a qual foi instituída para tentar manter os clientes 

habituais na carteira, principalmente os de xampu, por serem mais sensíveis ao preço. 
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Fonte: Disponível em:<http://www.jogosimulation.com.br>. Acesso em:  11 fev. 2017. 

 

5.3.2 Propaganda 
 

Em relação aos gastos com propaganda, procurou-se seguir o definido logo no início do 

jogo, investir o suficiente para garantir a venda de 100% dos produtos fabricados e manter nossos 

clientes habituais na carteira. Essa política foi seguida até o oitavo período, quando foi iniciado 

um aumento progressivo nos valores investidos em promoção e propaganda, para dar suporte aos 

aumentos de preços de venda dos produtos. Esses aumentos de preços foram praticados devido à 

falta de atendimento da demanda total do mercado pelas empresas, em decorrência da greve e do 

racionamento de energia, reduzindo a capacidade produtiva de todo o setor.  
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Mês 0 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Promoção e 
Propaganda 

90.000 120.000 210.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 200.000 210.000 225.000 320.000 210.000 

 

 

Fonte: Elaborados pelo autor, 2017. 

 

5.3.3 Investimento em Inovação (P&D) 
 

 Da mesma forma que para os outros fatores, a política de investimento em P&D foi 

baseada na sensibilidade da demanda em relação ao apresentado na tabela já citada no tópico 

anterior. Seguindo o indicado, nessa tabela não foi realizado em nenhum período investimento 

em P&D no produto xampu; no entanto, quase 100% dos investimentos dos três primeiros meses 

foram para o repelente, influenciando na probabilidade de conquistarmos o Selo Verde para esse 

produto. Já para o selante, devido ao investimento em P&D ser altamente influenciável na sua 

demanda e aceitação pelos novos consumidores, foram elevados os valores alocados nessa conta 

a partir do sétimo período, visando dar sustentação aos aumentos de produção e manutenção das 

vendas no período de sazonalidade. 
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Fonte: Disponível em:<http://www.jogosimulation.com.br>. Acesso em: 11 fev. 2012. 
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Mês 0 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Inovação e 
Tecnologia 

10.000 160.000 160.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 120.000 140.000 160.000 240.000 160.000 

 

 

Fonte: Elaborados pelo autor, 2017. 

 

 
5.4 GESTÃO AMBIENTAL 
 

5.4.1 Selo Verde 
 

 Já na fase de planejamento estratégico, ficou definida, pelo novo corpo diretivo da 

empresa, a necessidade de investimento em P&D para o produto repelente, pois essa ação 

aumentaria a chance de a empresa, em março, obter o Selo Verde e usufruir conquista, como um 

diferencial competitivo em relação aos concorrentes. Como podemos observar no gráfico (P&D), 

foi investido nos três primeiros períodos um total de R$420.000,00 em P&D, para garantir que o 

Selo Verde fosse conquistado logo no terceiro período. 

 Outro motivo pelo qual a obtenção do Selo Verde foi considerada estratégica pelo grupo 

de gestores foi a possibilidade de aumento em 10% no valor das ações, sendo este um dos 

objetivos estratégicos de maior peso na avaliação final. 

O valor mensal investido em P&D foi definido a partir do gráfico a seguir, considerando 

90% de chance de obtenção caso o valor fosse em torno de R$140.000.  
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Fonte: CARVALHO, Ricardo Spinelli de. Apostila da Disciplina de Jogos de Negócios. Curitiba: ISAE- FGV, 2017 

 

 

5.4.2 Multas e custo de recuperação do terreno 

Com relação à gestão da área de Saúde, Meio Ambiente e Segurança (SMS), a empresa 

decidiu realizar o mínimo possível de investimento, para evitar a ocorrência de multas e custos de 

descontaminação do terreno. Para isso foi investido um valor mensal inicialmente de R$55.000, 

00, o qual representa no gráfico abaixo 51% de probabilidade de contaminação. Como tivemos 

no terceiro período uma contaminação com pluma 1 e no quarto período com pluma 2, e tivemos 

que gastar nesses dois meses cerca de R$110.000,00 com remediação do terreno, foi aumentado o 

valor para R$75.000,00, reduzindo assim para 30% a chance de contaminação.  
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Fonte: CARVALHO, Ricardo Spinelli de. Apostila da Disciplina de Jogos de Negócios. Curitiba: ISAE- FGV, 2017. 

 

A gestão realizada pela empresa em SMS proporcionou um gasto razoável no período de 

doze meses, sendo considerada eficaz por não ter recebido nenhuma multa ou contaminação com 

pluma acima de 2. 

Seguem os gráficos com os valores que caracterizam essa gestão. 

  
Mês 0 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Gastos em SMS 50.000 55.000 55.000 55.000 55.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 25.000 

Multa Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Remediação do Terreno 0 0 0 0 30.000 80.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Contaminação do Terreno ao final 
do mês (Pluma) 

0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 
Mês 0 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Gestão de saúde, Meio 
Ambiente e Segurança 

50.000 55.000 55.000 55.000 55.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 25.000 
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Fonte: Elaborados pelo autor, 2017. 

 

5.5 FINANÇAS 

 

 Conforme já exposto no tópico Recursos Humanos, a equipe gestora da empresa 4G No 

Capital não fez uso dos recursos e métodos de análises econômicas /financeiras para dar suporte 

às operações e decisões tomadas durante o jogo. Esse descontrole fez, por exemplo, com que a 

tecnologia do aerossol fosse comprada já no segundo período, mesmo tendo somente que realizar 

por força legal no quarto período, compra essa financiada por crédito rotativo, mesmo a empresa 

disponibilizando um montante aplicado de R$400.000,00. Outro exemplo dessa ingerência 

ocorreu no quinto período, quando se decidiu ampliar a fábrica, num momento em que havia 

greve dos trabalhadores, e também a necessidade de remediação do terreno referente à 

contaminação pluma 2 no mês anterior. Essas decisões condicionadas à falta de planejamento 

financeiro fizeram com que tivéssemos nesse período um prejuízo no valor de R$274.326,7.  

Mês 0 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Aplicações 
Financeiras 

800.000 400.000 400.000 100.000 150.000 400.000 0 200.000 300.000 700.000 700.000 450.000 450.000 

Crédito 
Rotativo 

0 0 104.961 0 0 49.758 0 0 0 0 0 0 0 
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Fonte: Elaborados pelo autor, 2017. 

 

Esses são somente dois casos pontuais apresentados dos inúmeros outros gerados pela 

falta de gerência, criação de cenários e cálculo necessário de índices para suportar as operações 

de qualquer empresa. 

 

5.5.1 Balanço 

  

  Seguem, após doze períodos de jogo, os resultados das ações e decisões financeiras e 

administrativas que ocasionaram, em linhas gerais, num aumento do imobilizado em 20,27%, um 

aumento no patrimônio líquido de 27,80% e um aumento do saldo total de tesouraria de 40,94%.  

Considerando uma fotografia da situação financeira da empresa no último mês do jogo, 

levando em conta que houve inúmeras dificuldades e ficou nas últimas posições durante quase 

seis períodos do jogo, chegando até a ter prejuízo em dois momentos, por não ter feito previsões e 

cálculos financeiros em nenhum dos doze meses; mesmo assim, é possível evidenciar que  

chegou ao final do jogo com um resultado melhor do que o recebido da diretoria anterior. 
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Fonte: Disponível em:<http://www.jogosimulation.com.br>. Acesso em: 11fev. 2017. 

 

5.5.2 DRE 

 

 Pode-se confirmar novamente, analisando o gráfico a seguir, o mau desempenho da 

empresa nos cinco primeiros períodos, em que o lucro acumulado ficou extremamente baixo, 

margeando a zero ou até mesmo negativo no segundo e quinto períodos. Constata-se, no entanto, 

uma reação na segunda metade do jogo, quando as ações, mesmo sem embasamento financeiro, 

surtiram efeito direto na lucratividade do negócio, gerando no final do jogo um montante de 

R$1.564.108,11, que corresponde a 149,46% maior do que no exercício anterior. 
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Fonte: Disponível em:<http://www.jogosimulation.com.br>. Acesso em: 11 fev. 2017. 

 

5.5.3 Fluxo de Caixa 

 

  Verifica-se que o fluxo de caixa é uma ferramenta financeira que a empresa deve utilizar 

para visualizar a liquidez imediata, controlar as entradas e saídas de recursos, podendo 

provisionar suas receitas e despesas em um determinado período. Baseando-se nesse conceito, 

pode-se constatar, mais uma vez, a falta de uma atuação efetiva do gestor financeiro, o qual deve 

ter como objetivo gerar uma cultura de planejamento e de sistematização na empresa, fazendo o 
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elo entre os departamentos da empresa. Portanto, nenhuma análise ou avaliação financeira foi 

realizada para suportar decisões como as de ampliação da capacidade fabril, reposição de 

estoques, aplicações ou captações de recursos. 

É possível evidenciar pela análise do gráfico a seguir os vários meses nos quais o caixa 

ficou deficitário devido a essa falta de gestão financeira. 

  

Mês 0 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Total de 
Entradas 1.663.000 1.735.325 1.838.270 2.352.000 2.436.340 1.674.930 2.329.000 2.744.500 3.119.000 2.521.390 2.758.400 2.040.880 2.883.250 

Total de 
Saídas 

1.485.946 1.916.773 2.376.095 1.963.446 2.245.364 2.199.257 2.346.975 2.522.724 2.595.324 2.534.884 2.579.703 2.390.386 2.347.098 

 

 

Fonte: Elaborados pelo autor, 2017. 

 

5.5.4 Distribuição de dividendos  

  

 Conforme descrito no manual do jogo, a distribuição de dividendos influencia diretamente 

a percepção do mercado (acionistas), e faz com que o valor das ações cresça, no caso de uma 

distribuição constante e a valores razoáveis. Os novos gestores, em função disso, deram ao 

crescimento do valor das ações um peso elevado nos objetivos estratégicos.  
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Podemos confirmar a cumprimento desse objetivo evidenciando, no gráfico a seguir, que 

os montantes projetados foram pagos, menos nos meses em que a empresa teve prejuízo.  

 

 
Mês 0 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Dividendos 
Distribuídos 500.000 16.000 0 30.000 30.000 0 16.000 16.000 16.000 120.000 200.000 300.000 300.000 

Previsão para 
distribuição de  

dividendos  
0 16.000 50.000 30.000 30.000 30.000 16.000 16.000 16.000 120.000 200.000 300.000 300.000 

 

 

Fonte: Elaborados pelo autor, 2017. 
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6 ANÁLISE DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Pode-se evidenciar na tabela a seguir a grande variação na estratégia (pesos) estipulada 

nos três quadrimestres do jogo. O motivo dessas mudanças foi a falta de gestão financeira e  de 

dados e números concretos para a tomada de ações que efetivassem o que se havia planejado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Outro motivo do baixo desempenho da equipe foi a ausência de ações a nível tático e 

operacional que garantissem o alcance dos objetivos estratégicos. 

 

6.1 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ACUMULADO 

 

 Conforme é possível observar na tabela e no gráfico a seguir, houve dois períodos com 

prejuízo durante o jogo; o principal foi de termos R$-30.599,76 no segundo período, com a 

precipitada compra da tecnologia do aerossol, com um custo de R$180.000,00. O outro período 

em que houve um resultado negativo foi o quinto, quando a greve dos funcionários gerou um 

custo de ociosidade no valor de R$255.382,00, o qual afetou diretamente o resultado final do 

jogo naquele momento. 

 Nota-se ainda uma curva crescente a partir do sexto período, a qual não está alinhada com 

o peso dado a esse fator no planejamento estratégico, mas, caso estivesse, poderia ter colocado a 

empresa numa posição melhor em relação aos demais concorrentes. 

 

ESTRATÉGIA JAN MAIO SET 

Preço da Ação 3 3=>1 4=>3 

Capital Circulante Líquido 1 1=>5 2=>4 

Receita de Vendas 4 4=>3 2=>1 

Lucro Total 2 2=>1 2=>2 
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Mês 0 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Lucro Líquido 
do Exercício 

61.054 112.896 
-

143.496 
135.676 223.208 

-
274.327 

253.087 242.629 550.690 425.950 498.796 105.718 540.274 

Resultado 
Acumulado 
Atual 

627.003 95.768 -47.729 56.591 247.566 -26.761 205.264 427.041 950.716 1.248.148 1.536.968 1.340.043 1.564.108 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaborados pelo autor, 2017. 

 
 

6.2 VALOR DA AÇÃO NO MERCADO 
 

 Esse foi um dos objetivos estratégico com grande importância desde o início do jogo. 

Notamos que as várias ações tomadas nos doze períodos fizeram com que a ação se valorizasse 

em média 71,31%.  

 Mais uma vez a equipe errou ao mudar o peso deste objetivo no segundo quadrimestre, 

algo que impactou fortemente em seu desempenho final no período.  

 
    
 



70 
 

 
 

Mês 0 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 
Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Valor da Ação no 
Mercado ($) 19,52 21,41 20,77 25,36 27,29 23,88 25,89 28,71 37,55 43,83 51,65 43,83 51,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborados pelo autor, 2017. 

 

6.3 CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 

 

 Constata-se que exatamente quando a estratégia foi alterada, no segundo quadrimestre, 

passando a dar um maior peso a este fator, houve o aumento da necessidade de fluxo de caixa 

para suportar os prejuízos e a baixa lucratividade da empresa, o que fez com que o resultado final 

também fosse afetado.  

 

Mês 0 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Capital 
Circulante 
Líquido 

1.127.003 997.770 579.274 683.593 874.569 350.242 332.267 554.043 1.077.719 1.375.150 1.663.970 1.511.045 1.778.759 
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Fonte: Elaborados pelo autor, 2017. 

 

6.4 RECEITA DE VENDAS 

 

  No gráfico a seguir, o resultado apresentado pela empresa durante o jogo. Podemos 

observar que houve uma queda da receita no quinto período, devido à greve dos funcionários, o 

que gerou perda de volume de produção e não atendimento da demanda existente no mercado.  Já 

no décimo primeiro período, mesmo ajustando a capacidade produtiva para o momento de 

sazonalidade, ainda houve uma sobra considerável de produtos não comercializados que ficaram 

no estoque, afetando também diretamente nossa receita.  

 Evidenciamos que a maior receita ocorreu no oitavo período, sendo este resultado 

atingido devido ao crescente aumento dos volumes de produção e dos preços praticados pela 

empresa.  
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Mês 0 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Receita 
de 

Vendas 
1.642.000 1.723.325 1.826.270 2.349.000 2.431.840 1.662.930 2.329.000 2.738.500 3.110.000 2.500.390 2.737.400 2.027.380 2.869.750 

 

 

Fonte: Elaborados pelo autor, 2017. 
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo, apresentaremos as principais ações e os resultados obtidos pela empresa 

4G No Capital, em cada um dos doze meses do jogo. Focaremos, sobretudo, na área produtiva e 

de marketing, por terem sido tratadas com maior ênfase pela equipe.  

7.1 JANEIRO 

 

Seguem algumas das ações que mais influenciaram os resultados desse mês: 

• Neste mês iniciou-se a implementação das ações discutidas e definidas no 

planejamento estratégico; uma delas foi a venda de 100% da produção, e a outra, a não 

existência de estoque de produtos acabados. Para o atingimento desse objetivo, foram 

reduzidos os preços de vendas dos três produtos e aumentado o volume de produção 

próximo da sua capacidade fabril total.  

• Os cálculos dos volumes produzidos nesse mês foram baseados na demanda dos últimos 

quatro anos e do último mês da gestão anterior. Verificou-se, no entanto, que o aumento 

na produção de xampu e selante não foi totalmente absorvido pelo mercado, gerando 

estoques no final do período que chegaram ao montante de R$164.905,7. 

• Ainda nesse momento, a diretoria de produção definiu, junto com a de marketing, a 

ampliação da capacidade fabril para 945 UF’s, para dar suporte ao plano de expansão da 

empresa e atender aos mercados de relente e selante. Essa ação ocasionou um aumento da 

conta imobilizada e redução no capital circulante. 

7.2 FEVEREIRO  

 

• Após a equipe receber o resultado da primeira rodada do jogo e verificar sua desastrosa 

oitava colocação, iniciou-se um conflito interno entre os diretores nas buscas dos culpados 

pela sua performance insatisfatória. 

• Mesmo identificando e sendo consenso do grupo a necessidade de realizar as previsões e a 

criação de cenários financeiros para suportar as decisões globais da empresa, ainda assim  

prosseguiu-se com cálculos somente de projeção de demanda, capacidade e custo fabril. 
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• No período foi aumentada ainda mais a capacidade de produção da fábrica, passando para 

1000 UF’s. Aumentou-se também o volume de produção de xampu e repelente e ajustou-

se para menos o de selante. Nota-se que as ações de marketing nesse período não deram 

condição para efetivar a venda dos volumes projetados de selante, deixando um grande 

número desses produtos no estoque, totalizando um montante de R$ 201.605,20. 

• Ainda nesse mês houve a precipitada decisão unilateral do diretor financeiro em comprar 

a tecnologia do aerossol antecipadamente, atitude fora do planejamento estratégico, do 

consenso do grupo e da geração de diferencial mercadológico. Como consequência dessa 

ação, houve uma saída extra do caixa de R$180.000,00, o qual ficou deficitário, 

necessitando para suportar as operações buscar recursos de crédito rotativo no montante 

de R$104.960,67. 

• Outro agravante para o resultado ruim da empresa nesse mês foi o aumento de 75% no 

valor gasto com promoção e propaganda, recursos direcionados principalmente para o 

selante e xampu.  Além da contratação de quinze novos funcionários para equilibrar o 

aumento da capacidade fabril, e o aumento de 4,8% nos salários de todos os 

colaboradores. 

• Essas ações sem medida levaram a empresa a ficar pela primeira vez na última colocação 

no jogo.   

7.3 MARÇO  

 

• Aumento do volume de produção de xampu e redução do selante com manutenção dos 

preços. Ação que não se mostrou totalmente eficaz, visto o grande número de vendas 

perdidas dos três produtos. 

• Pela primeira vez no período, as entradas no caixa foram maiores do que as saídas, 

motivadas pelo maior controle nas contas e critério na destruição dos recursos da 

empresa.  

• A redistribuição dos volumes produzidos entre os produtos, reduzindo os volumes de 

repelente e aumentando o selante, também fez com que o custo total dos produtos 
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produzidos baixasse em relação ao mês anterior, gerando o aumento da receita de vendas 

e a empresa pôde voltar a apresentar lucro líquido. 

• Nesse mês, a empresa teve que pagar o empréstimo capitado no período anterior em 

crédito rotativo. 

 

7.4 ABRIL  

 

• Manutenção do número de funcionários e valor do salário e benefícios (divisão de lucros). 

• Manutenção dos mesmos valores alocados em promoção e propaganda para cada produto, 

reduzindo os valores em P&D para o repelente e aumentado no selante. 

• Em função da contaminação do terreno com graduação pluma grau 1, no período anterior 

a empresa teve que desembolsar R$30.000,00 para remediação do terreno  

• Para suportar o aumento de volumes de produção de toda linha de produtos, acima da 

capacidade de fabricação da empresa, ao contrário do mês anterior, em que houve  custo 

de ociosidade de mão de obra, neste mês gastou-se entre hora extra e aluguel de 

equipamentos o valor de R$50.952,00. 

• Nesse período foi reduzido em 50% valor gasto com inovação e tecnologia, sendo a maior 

parcela no produto repelente e mesmo assim houve muitas vendas perdidas.  

• Todas essas ações fizeram com que o lucro líquido do exercício aumentasse em 64,5% em 

relação ao mês anterior e a empresa deixasse a última posição no ranking, passando para a 

sétima.  

• A ação da empresa teve também uma valorização de 7,6% nesse período. 
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7.5 MAIO  

 

• Nesse mês houve a incidência de greve, que, contrariando o planejado pela diretoria, 

gerou uma redução em 32,5% do volume produzido, devido aos movimentos sindicais 

não deixarem os trabalhadores entrarem na empresa. Essa situação, além de ter gerado 

falta de produto para comercialização, ocasionou um alto custo com mão de obra. 

• Baseando-se no cálculo da demanda, a direção da empresa decidiu novamente investir 

R$290.000 no aumento da capacidade fabril, passando a ter disponível para o próximo 

mês 1050 UF’s.  

• Também visando reduzir o custo com hora extra no mês e formar as equipes para 

trabalhar nas máquinas que estarão disponíveis no próximo, foram contratados trinta e um 

novos funcionários em maio, fazendo com que o custo de mão de obra tivesse um grande 

impacto negativo. Isso foi catalisado também, considerando que antecipando a ordem 

judicial e fechado o acordo com o sindicato proporcionando 10% de ganho real nos 

salários e 100% de aumento na participação dos lucros, passando a alíquota de 1% para 

2%. 

•  A somatória dessas ações fez com que a diferença entre as entradas e saídas fosse 

desfavorável à empresa, a qual teve o maior prejuízo de todos os períodos do jogo, um 

montante de R$223.207,60, valor este que reduziu o lucro acumulado e  a retomada do 

crescimento da empresa. 

• Os acionistas não reagiram positivamente ao prejuízo e à má gestão do período, o que 

derrubou o valor das ações. 

• Voltamos a desembolsar cerca de R$80.000,00 para remediar terreno referente à 

contaminação com graduação pluma grau 2. Isso mostra que as ações e os valores gastos 

com SMS não foram suficientes para que a empresa não gastasse dinheiro com questões 

ambientais.   
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7.6 JUNHO  

• Nesse mês decidiu-se reajustar os preços do repelente e do selante em 4% e 10% 

respectivamente, mantendo-se o preço do xampu. Essa ação fez com que a empresa 

vendesse 100% da produção, zerasse seu estoque e não tivesse quase nenhuma venda 

perdida. 

•  Nesse período voltamos a ter um equilíbrio entre as entradas e saídas de recursos do 

caixa, mostrando um maior controle nos gastos e investimentos. Não tivemos custo com 

hora extra, ociosidade ou aluguel de máquinas.  

• Esse resultado positivo aliado à análise de demanda levou à decisão de novamente 

aumentar a capacidade fabril e investimentos no período, para termos disponíveis 1100 

UF’s. 

• Voltamos à sétima posição nesse momento, reassumindo uma situação mediana com 

tendência a ruim no jogo. 

• Nesse período o valor da ação teve um aumento em torno de 8,42%, voltando ao mesmo 

patamar do mês de março.  

 

7.7 JULHO 

• A direção de produção solicitou a contratação de mais funcionários para atender ao 

aumento da capacidade fabril e o quadro de empresa contou com trezentas e oitenta 

pessoas. 

• Quanto à distribuição dos volumes a serem produzidos, houve aumento para oitocentos e 

cinquenta lotes de repelente, os quais foram todos vendidos, gerando um aumento da 

receita de venda desse produto no mês, e também foi aplicado um aumento de 7,69% no 

seu preço de venda. 

• Para dar suporte às ações de venda e fidelização de sua clientela, a diretoria replicou os 

investimentos realizados no último mês em promoção e propaganda, inovação e 

tecnologia e SMS. 
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• A empresa teve novamente um resultado positivo, gerando um lucro líquido do exercício 

próximo da média do mercado, montante este em torno de R$242.628,75. 

• Nesse período, o total de ativos ficou acima de R$6.000.000,00 excluindo os valores 

contabilizados nas contas passivo circulante e exigível a longo prazo.   

 

7.8 AGOSTO 

• Nesse mês a decisão da diretoria de produção foi acompanhar ainda a boa previsão de 

demanda do mercado e aumentar o número de xampus produzidos. Para as vendas 

acompanharem esse aumento, foi aplicada uma correção no valor gasto com promoção e 

propagando do xampu. Para garantir um aumento na receita, os preços também foram 

reajustados em 22,22%. Pudemos notar a eficácia do que foi realizado, pois não houve 

nenhuma venda pedida e vendemos 100% dos produtos fabricados. 

• Ainda analisando as decisões da produção, cometeu-se um erro em baixar o volume de 

fabricação de selantes, pois foram vendidos todos os produtos produzidos no mês e ainda 

tivemos vendas perdidas de quase a mesma quantidade do que foi fabricado no período. 

• Vendemos novamente 100% de tudo o que fabricamos e ainda com aumento de preços 

para todos os produtos; isso tudo contribuiu para chegar ao maior valor de entrada no 

caixa dos doze meses e também ao maior lucro líquido do exercício. 

• A seguir estão apresentados os índices de lucratividade e rentabilidade do último mês de 

dezembro (0), e o melhor resultado que atingimos no mês de agosto (8).  

      

 
Mês 0 Mês 8 

Margem Bruta 36,91% 42,05% 
Margem Operacional 4,03% 25,01% 
Margem Líquida 3,72% 17,71% 
Giro do Ativo 29,18% 47,28% 
Rentabilidade do Patrimônio Líquido 1,09% 8,37% 
Rentabilidade dos Investimentos 1,09% 8,37% 
   

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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7.9 SETEMBRO  

• Nesse período iniciou-se a retração do mercado, com a queda da demanda projetada, o 

que levou a diretoria a reduzir principalmente o volume produzido do item mais comum, 

o xampu. Para os demais, os volumes fabricados foram mantidos aproximadamente 

idênticos ao mês anterior. Essa correção não se mostrou totalmente eficaz e tivemos um 

saldo de vendas não realizadas que geraram permanência de xampus e repelentes no 

estoque, perfazendo um montante de R$310.925,90. Observou-se ainda que para o selante 

foi o segundo mês consecutivo em que houve vendas perdidas de quantidades expressivas. 

• Nesse período foi novamente aumentado o preço de venda dos produtos, principalmente 

do selante; para compensar a ação e evitar perda de clientes, foram investidos 25% a mais 

em inovação e tecnologia. 

•  A empresa disponibilizou um valor muito maior para distribuição de dividendos, e o 

mercado recebeu isso com otimismo e o valor de ação teve um grande crescimento.   

• Como alinhamento das ações do RH e replicando o que foi realizado no mês anterior, 

tivemos uma diminuição do número de funcionários, os quais, devido o período de 

sazonalidade, foram demitidos para não haver custo de ociosidade no período. 

• Nesse período ocorreu o término do período de racionamento de energia elétrica, o qual 

estava fazendo com que o governo impusesse um limite de uso de 85% da capacidade 

fabril de todas as empresas do setor. Mesmo com essa redução, a empresa pôde atender 

parcialmente a seus clientes, devido ter aumentado sua capacidade fabril nos outros 

períodos do jogo, ação esta que acabou gerando diferencial competitivo e manutenção do 

atendimento do seu mercado cativo. 

• Nesse período foram redistribuídos os pesos dos objetivos estratégicos para o próximo 

quadrimestre, melhorando o alinhamento com as ações efetivamente tomadas até o 

momento pela nova diretoria.  
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7.10 OUTUBRO 

• Nesse período, a projeção de demanda realizada pela empresa mostrou-se adequada 

somente para o selante, o qual teve o maior volume de produção; a manutenção do preço 

de venda e o aumento de gasto em inovação e tecnologia permitiram a venda de 100% do 

que foi fabricado. Para os demais produtos, mesmo reduzindo os volumes de produção, 

pois as demandas reduziram, ainda assim não foi possível deixar de ter produtos 

remanescentes no estoque. 

• A inversão do mix de venda da empresa, passando o selante a representar 41,4 % da 

receita de vendas, fez com o lucro líquido continuasse nas médias dos últimos dois meses. 

• Foram aumentados mais uma vez os valores disponibilizados para distribuição de 

dividendos, o que ocasionou novamente um aumento do valor das ações da empresa. 

• Ainda permanecemos com a mesma tendência de colocação no jogo, voltando nesse 

período para a sétima posição. 

 

7.11 NOVEMBRO  

• Como tentativa de reverter a situação de sazonalidade do mercado, e da grande 

capacidade fabril instalada da empresa, foi aumentado em 42,86% o volume de produção 

de selante, 130,77% o gasto com ele em promoção e propaganda, e passado a investir 

66% a mais em inovação e tecnologia. Esses aumentos de gastos foram financiados por 

recursos próprios que estavam sendo aplicados nos meses anteriores.  Todos esses 

esforços não surtiram efeito, e, mesmo assim, houve quase metade dos produtos 

fabricados não comercializados e em estoque.  

• A margem operacional nesse período teve uma queda significativa, comparando com o 

melhor período do jogo (mês 8), quando tínhamos 25,01% e hoje atingimos somente 

6,78%. 

• Os altos valores investidos em promoção e propaganda, bem como em inovação e 

tecnologia, aliados à decisão de aumento de salário e porcentagem de participação de 

lucros, não garantiu a atratividade para os clientes volúveis e também não garantiu a 
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manutenção dos clientes habituais na carteira, derrubando as vendas e afetando 

diretamente a receita e, por conseguinte, o lucro líquido do exercício. 

 

7.12  DEZEMBRO 

• Nesse último mês do jogo, houve uma reação das vendas de xampu, repelente e selante, as 

quais aumentaram em relação aos volumes do mês anterior em 41,59%, 55,71% e 

41,19%,  respectivamente.  

• Da mesma forma que no mês anterior, deixou-se de reinvestir na fábrica, o que ocasionou 

uma redução de sua capacidade fabril em torno de 0,8%. Política seguida também quanto 

ao número de funcionários, o qual foi reduzido para duzentas e vinte e cinco pessoas. 

• No mês de dezembro foram distribuídos R$300.000,00 em dividendo aos acionistas, e 

essa ação foi direcionada ao atendimento de um dos objetivos estratégicos, controlado e 

atendido na maioria dos meses do ano. Pudemos evidenciar essa questão observando que 

o valor da ação no encerramento dos doze períodos teve um aumento de 161,94% em 

relação ao mês de dezembro do ano anterior. 

• Com a retomada do mercado e com o maior critério e controle para efetuar gastos em 

promoção e propagando, inovação e tecnologia e SMS, a empresa passou a ter novamente 

uma posição favorável de entradas em relação às saídas do caixa. 

• Em dezembro, as ações que foram implementadas geraram a segunda maior receita de 

vendas do ano, aumentando 41,27% em relação ao período anterior. Pudemos ainda 

verificar que as vendas do produto selante representaram 41,5% do total dessa receita; em 

contrapartida, o custo total de produtos produzidos aumentou somente 3,87% nesse 

mesmo período. Essa diferença entre os percentuais de crescimento, somada à redução 

aos patamares do mês de outubro dos gastos com promoção e propagando, inovação e 

tecnologia e SMS, deram condições de a empresa atingir o maior lucro líquido do 

exercício. 

• O patrimônio líquido nesse ano fechou em R$ 7.191.110,61, um aumento real de 27,8 % 

em doze meses. 
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• As ações dos dirigentes no mês de dezembro proporcionaram o alcance dos objetivos 

estratégicos definidos para o terceiro quadrimestre, fazendo desta forma com que a 

empresa terminasse esse período em quarta colocada, melhor posição atingida nos doze 

meses.   

 

7.13 RESULTADO FINAL DO JOGO 

 

  Como consequência da falta de análises financeiras robustas e confiáveis, chegou-se ao 

final do jogo na oitava posição geral.  

Verificou-se, no entanto, uma sensível melhora no último quadrimestre, período em que 

as ações da empresa passaram a estar mais alinhadas com seus objetivos estratégicos.  

 

 

 

Fonte: Disponível em:<http://www.jogosimulation.com.br>. Acesso em: 11 fev. 2017. 
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Fonte: Disponível em:<http://www.jogosimulation.com.br>. Acesso em: 11 fev. 2017. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo os dados, as análises e ações relatadas neste trabalho, podemos evidenciar alguns 

acertos e erros cometidos pela equipe 4G No Capital.  

Inicialmente é importante registrar a grande experiência profissional dos integrantes da 

equipe, os quais ocupam cargos de nível tático e estratégico nas organizações em que trabalham 

na vida real. Isso explica a facilidade com que foi criado o planejamento estratégico da empresa, 

definindo-se rapidamente os objetivos e seu posicionamento estratégico em relação às condições 

mercadológicas do jogo. 

No entanto, essa grande experiência dos integrantes da equipe também foi um dos fatores 

negativos que contribuíram para o baixo desempenho da empresa na maioria dos doze períodos 

de jogo. Isso devido aos integrantes da equipe não realizarem, em muitos momentos, de forma 

efetiva e completa, as tarefas de nível operacional necessárias para garantir o alcance dos 

objetivos estratégicos. Observa-se, portanto, conforme descrito no referencial teórico, que a 

empresa ficou limitada ao plano estratégico e tático, faltando ações no nível operacional que 

dessem suporte para que os planos de longo e médio prazo fossem atingidos. 

O baixo desempenho da empresa já nos primeiros períodos do jogo gerou uma frustração 

generalizada nos integrantes da equipe, pois o que tinha sido planejado inicialmente não foi 

atendido por completo, por causa da falta de sustentação por dados e ações operacionais eficazes. 

Como consequência dessa situação, os dirigentes, não acostumados com resultados tão 

insignificantes em suas vidas profissionais, e na busca em reverter rapidamente a situação, 

passaram a intervir nas decisões dos setores dos seus colegas, gerando desta forma um alto nível 

de conflito interno.  Esse conflito, conforme o referencial teórico, tem origem tanto no 

comportamento humano dos integrantes da equipe, como na estrutura, pois não existia o nível 

operacional na empresa e, por fim, no fator externo, pois os resultados projetados foram 

parcialmente alcançados.  Esse conflito pode ser caracterizado como parte do motivo da empresa 

não ter o desempenho esperado e definido no planejamento estratégico. É possível, portanto, 

correlacionar as perdas e os custos aos efeitos de uma má gestão desses conflitos. Uma forma de 

amenizar esses efeitos gerados nesse conflito é melhorar a comunicação e interação entre os 

dirigentes, aumentando a assertividade e cooperação entre o grupo, e propiciando soluções 
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mutuamente aceitáveis para os problemas, que contemplem parcialmente os dois lados. Chegar a 

um acordo trocando concessões, que não coloquem em risco o resultado final projetado por cada 

integrante. 

O outro fator negativo ligado à grande experiência da equipe de diretores, que levou ao 

baixo desempenho da empresa durante o jogo, foi a falta de informação financeira confiável para 

suportar as decisões dos setores de produção, marketing, recursos humanos e gestão ambiental. 

Essa deficiência de informações fez com que os diretores, em algumas circunstâncias, baseassem 

suas ações e decisões num “achismo gerencial”, vinculado a conhecimentos e experiências de 

situações vivenciadas em algum momento de sua carreira profissional; ações essas que foram 

aplicadas empiricamente como solução idêntica para problemas específicos apresentados durante  

jogo. Uma situação como essa, muito comum no meio empresarial brasileiro, pode até conduzir a 

empresa a um resultado positivo devido à sorte e não à competência profissional dos envolvidos. 

Portanto, todas as decisões, os caminhos, as atitudes e os planos em que um gestor não apresentar 

plena certeza em empregar poderão prejudicar o negócio ao invés de atingir ao resultado 

esperado. Podemos citar um efeito direto dessa incerteza na gestão, levada pelo “achismo 

gerencial”, a percepção de insegurança transmitida a clientes, funcionários e investidores. 

Baseando-se no referencial teórico para essa falta de informação financeira que levou à 

baixa performance da equipe no jogo, indicamos a implantação de um setor de controladoria, 

gerido por um Controller, o qual seria responsável por criar mecanismos de alerta, indicadores de 

resultados, planilhas de projeção, formulação de cenários, tabulação e análises de dados do 

mercado e concorrentes, criando, dessa forma, uma base sólida de informações confiáveis, para 

tomada de decisão e atingir aos objetivos estratégicos definidos pela diretoria. 
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