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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso de MBA em Gestão Financeira, 

Controladoria e Auditoria, que através de um relato científico da disciplina de 

jogos de negócios tem o objetivo de apresentar conhecimentos e habilidades 

que foram apreendidos e aprimorados no curso. O relato é sobre um mercado 

simulado, aonde cada grupo representa uma empresa e toma decisões nas 

diversas áreas como produção, gestão de pessoas, gestão ambiental, relação 

com investidores, marketing e promoção, inovação e desenvolvimento, 

tecnologia e área financeira, afim de obter o melhor resultado no final da 

simulação de dez meses, sendo uma rodada por mês. 

A empresa, é uma indústria que produz e comercializa produtos para 

carro, o mercado em que ela atua é completamente moldado pelas empresas 

inseridas e as decisões tomadas por cada equipe. 

 

PALAVRA CHAVE: Estratégia, simulação, planejamento estratégico, 

gestão de riscos. 

 

  



 

4 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO 5 

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 5 

2.1 MERCADO 7 

2.2 SEGMENTOS DA INDUSTRIA 7 

2.3 DIFERENCIAÇÃO 8 

2.4 CAPITAL 9 

2.5 COMPRADORES 9 

2.6 PRATICAS DE MARKETING 10 

2.7 SELO VERDE 10 

2.8 PREÇO 12 

2.9 DISTRIBUIÇÃO 12 

2.10 SUBSTITUTOS 12 

2.11 AMBIENTE LEGISLATÓRIO 12 

2.11.1 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 12 

2.11.2 NOVA LEGISLAÇÃO – GAZES EFEITO ESTUFA 13 

3. DESENVOLVIMENTO 13 

3.1 ESTRATÉGIA 13 

3.2 TOMADA DE DECISÃO 14 

3.2.1 PRIMEIRA DECISÃO 14 

3.2.2 SEGUNDA DECISÃO 16 

3.2.3 TERCEIRA DECISÃO 17 

3.2.4 QUARTA DECISÃO 19 

3.2.5 QUINTA DECISÃO 21 

3.2.6 SEXTA DECISÃO 23 

3.2.7 SÉTIMA DECISÃO 25 

3.2.8 OITAVA DECISÃO 26 

3.2.9 NONA DECISÃO 27 

3.2.10 DÉCIMA DECISÃO 29 

4. RESULTADOS OBTIDOS 31 

5. CONCLUSÃO 32 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 33 



 

5 
 

   

 

1 Introdução 

A disciplina de Jogos de Negócios, do curso de Gestão Financeira, 

Controladoria e Auditoria é apresentada no último módulo do curso, justamente 

pois integra de uma maneira simulada  as tomadas de decisões de uma 

empresa, assim como simula o mercado em que ela está inserida, os órgão 

regulamentadores, as pragas, contaminações de solo e até mesmo greve e 

racionamento de energia, fazendo com que o aluno, utilize neste ambiente 

simulado os conhecimentos aprendidos nas disciplinas que foram lecionadas 

anteriormente, para elaboração da estratégia, e tomadas de decisão, com 

conhecimentos aprimorados para esta atividade. 

A simulação é feita em um único final de semana, sendo dividida a 

turmade GFCA2/2016 em seis grupos, com número máximo de seis integrantes 

por grupo. O jogo consiste em simular os acontecimentos de uma empresa ao 

longo de um período de dez meses, configurando uma rodada por mês, e em 

cada rodada a equipe toma decisões nas esferas de produção, marketing, 

financeiro, inovação e tecnologia, relações com meio ambiente e comunidade. 

Sendo o professor, um mediador do mercado, um arbitro, impondo crises 

energéticas, greves e acordos sindicais, ao longo das rodadas, a fim de tornar 

o desafiosimulado mais semelhante à realidade que as empresas passam no 

cenário brasileiro. 

O presente trabalho vai relatar como a equipe “5” da turma de 

GFCA2/2016 tomou suas decisões, quais as ferramentas que utilizou e como 

ao decorrer do jogo foi imprimindo a sua estratégia e tomando as decisões, a 

fim de atingir os resultados planejados.  

 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

Para compreensão total do trabalho é necessário que o conceito 

estratégico seja muito bem entendido, portanto segundo Porter (2004), a 

estratégia é compreendida como “a combinação dos objetivos que uma 

empresa persegue e os meios para atingi-los”, ou ainda como “ações ofensivas 
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ou defensivas para criar uma posição defensável numa indústria, para enfrentar 

com sucesso as forças competitivas e assim obter um retorno maior sobre o 

investimento."  

Sendo assim, um guia, um plano que envolve o caminho ideal a ser 

percorrido para se atingir um objetivo final, este planejamento compreende 

todas as áreas da empresa e os seus objetivos específicos, afim de que cada 

um realizando seu papel, atingindo seu objetivo primário, faça com que a 

empresa toda, obtenha sucesso na realização da estratégia. Seguir esta 

estratégia é tão importante quanto elaborar a estratégia, segundo Neves (2005) 

“o processo de planejar é tão importante quanto o plano em si. Nos 

aprendemos e nos conhecemos planejando”. 

 

Um dos grandes desafios da administração como disciplina, consiste em 

criar a vivência pratica das situações que os alunos vão encontrar na vida 

profissional, ainda nos bancos escolares. Assim, podendo apresentar modelos 

que facilitem ao aluno, a saída desta situação adversa, ou até mesmo uma 

melhor resolução para um problema, que poderia gerar um prejuízo enorme, se 

dado prosseguimento de maneira errada. Este modelo, aceito pelos alunos por 

combinar satisfação, interatividade e aprendizagem, representa um recurso 

valioso que, se bem explorado, pode contribuir grandemente para o avanço da 

educação gerencial (Sauaia, 1995) 

Simular um mercado real, aonde as crises acontecem e a tomada de 

decisão deve ser precisa, é algo muito sensato, gera conhecimento, 

proporciona experiência para o aluno. Godoy & Cunha (1997) define jogos de 

empresa como "(...) exercício em que, num dado contexto empresarial se toma 

decisões econômicas válidas para um período de tempo fixado, são 

comunicados os resultados dessas decisões e então se tomam novas decisões 

para o período de tempo subseqüente" 

 

Para Gramigna (1993: 9), além do aperfeiçoamento de habilidades 

técnicas, o jogo proporciona o aprimoramento das relações sociais entre as 

pessoas. As situações oferecidas modelam a realidade social e todos têm a 

oportunidade de vivenciar seu modelo comportamental. 
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2.1 MERCADO  

 

 Cada empresa fabrica três produtos voltados ao mercado de acessórios 

automotivos: Shampoo para carro, película Repelente de chuva e Selante de 

pneu. 

As demandas pelos três produtos variam conforme os meses do ano, 

dentro de certos limites e isso podem ser evidenciados pela sazonalidade da 

demanda que afeta de maneira similar os três produtos O primeiro desses 

produtos é Shampoo de carro. A demanda por Shampoo se encontra em 

ligeira tendência de queda. O Repelente de chuva é uma novidade no 

mercado, e exerce uma grande atração sobre os consumidores de produtos 

automotivos e vem sendo considerado um item que aumenta a segurança de 

dirigir na chuva. A demanda pelo Repelente tem crescido a taxas significativas. 

 

O Selante de pneu é um produto sofisticado que consiste de um produto 

aerosol composto de um gás propelente e um selante. No caso de um pneu 

furar, este produto irá encher o pneu e selar o furo permitindo que este pneu 

resista por mais alguns quilômetros até um lugar em que se possa efetuar a 

troca do pneu. Este produto está sendo muito bem aceito no mercado, em 

especial por motoristas mulheres. Estima-se que a demanda por esse produto, 

embora não muito grande no primeiro momento, venha a ter um crescimento 

de 50% ao ano. Uma das grandes preocupações com este produto é o uso, na 

sua formulação, de um componente propelente GHG189, que é um potente 

gás de efeito estufa, que estará sendo proibido a partir de 1o de maio. 

 

2.2 SEGMENTOS DA INDÚSTRIA 

 

Os produtos fabricados são vendidos tanto para clientes individuais como 

para empresas distribuidoras, sempre em lotes múltiplos de 100 unidades de 

produtos. 

O mercado de acessórios para automóveis inclui oficinas, hipermercados, 

revendedores e fabricantes de automóveis, entre outros. Oficinas e 

hipermercados estão sempre em busca de um preço mais competitivo e 
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marcas mais reconhecidas para possibilitar uma maior rotatividade destes 

produtos. 

Ultimamente uma mudança de hábito do consumidor tem sido observada 

neste segmento. Os consumidores têm se mostrado mais preocupados e 

conscientes com os aspectos ambientais dos produtos. Assim, tem procurado 

adquirir produtos que tenham características mais amigáveis, fazendo com 

que o fator “verde” seja levado em consideração no ato da compra. 

 

As concessionárias e montadoras constituem um segmento diferente do 

anterior. Ao endossarem um produto, este será associado à marca da 

montadora e este fator gera uma grande preocupação com a reputação 

corporativa. Devido às suas necessidades e processos para seleção e 

aquisição de produtos, faz-se necessário inúmeros testes de qualidade e 

eficiência dos produtos adquiridos embora este segmento ofereça volumes 

menores que os do varejo, toda a necessidade de testes para aprovação do 

produto leva a crer em uma lealdade de longo prazo para a marca. Como 

consequência, a maioria dos fabricantes dedica uma atenção especial para 

este segmento de mercado. 

 

O setor de aviação comercial vem testando o produto Repelente em sua 

frota. Para estas empresas, reputação é muito importante e o fator SMS é 

levado muito a sério. A preferência na escolha do produto é por aqueles que, 

além de alta qualidade, se destacam ambientalmente, tendo adquirido o Selo 

Verde, ou que o fabricante demonstre que investe em SMS. 

 

O que se tem observado até então é certa ausência de competitividade 

entre as empresas. Pouquíssimos investimentos para o desenvolvimento de 

novos produtos ou mesmo para o aperfeiçoamento dos já existentes, e preços 

praticamente idênticos fazem com que algumas empresas comecem a 

repensar estratégias de diferenciação de preço e produto. 

 

2.3 DIFERENCIAÇÃO 

A diferenciação entre os produtos das empresas praticamente inexiste, já 

que todas partiram da aquisição de tecnologias disponíveis no mercado 



 

9 
 

internacional e, de lá para cá, nenhum esforço de desenvolvimento foi por elas 

realizado. 

 

2.4 CAPITAL 

 

Cada uma dessas empresas dispõe de um capital inicial de cerca R$ 5 

milhões e atua a quatro anos nesse mercado. 

 

2.5 COMPRADORES 

 

O mercado possui dois tipos de compradores – o cliente habitual ou fiel à 

marca, que está comprando e está satisfeito com o produto, e o cliente volúvel 

ou exigente, que pesquisa todos os produtos do mercado como alternativas 

viáveis para sua compra. Há tendência de a maioria dos compradores utilizar 

um produto até tornar-se um comprador habitual e, então, continuar adquirindo 

esse produto sem realmente examinar as alternativas. A menos que o seu 

preço aumente. A elevação do preço faz com que compradores habituais se 

tornem volúveis e passem a examinar todos os produtos, no caso de uma 

possível compra – inclusive o produto que têm utilizado. Quanto maior for o 

aumento de preço, menor o número de compradores habituais. O mesmo 

ocorre com um produto em falta. Em vez de esperar, o comprador volta-se 

para produtos alternativos. Uma vez adquirido certo produto, o comprador 

tende a persistir usando-o, tornando-se, de fato, seu comprador habitual. 

 

Antes de fazer uma aquisição, o comprador volúvel avalia todos os 

produtos que atendem às suas necessidades: preço, qualidade e 

disponibilidade. Ele é influenciado também pela promoção e pelo 

desenvolvimento do produto, assim como características ambientais. Os novos 

compradores que ingressam no mercado em virtude de uma melhoria de sua 

situação econômica, das atividades das companhias no setor, ou devido a 

influências sazonais, inicialmente são volúveis e tornam-se compradores 

habituais somente ao adquirirem o produto. 
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A cada mês há, por outro lado, alguns compradores habituais - menos de 

um terço - que se tornam volúveis ainda que não ocorra qualquer aumento de 

preço. Entretanto, eles podem retornar ao produto abandonado se esse estiver 

mais atraente que os demais. 

 

2.6 PRÁTICAS DE MARKETING 

 

Em sua totalidade, o mercado dos produtos das empresas do setor é 

influenciado tanto pela situação geral da economia como pela época do ano 

(sazonalidade). O mercado é também influenciado pelas políticas de preço do 

setor, pelo volume e qualidade dos produtos colocados à venda, e pelos 

gastos com promoção e desenvolvimento de produtos. 

 

Os gastos com promoção e desenvolvimento do produto, paralelamente a 

uma política de preços razoável, podem, dentro de certos limites, expandir a 

demanda total dos produtos. 

 

2.7 SELO VERDE 

 

Selo Verde é um rótulo colocado em produtos comerciais, que indica que 

sua produção foi feita atendendo a um conjunto de normas pré-estabelecidas 

pela instituição que emitiu o selo. 

 

O Selo Verde atesta, por meio de uma marca colocada voluntariamente 

pelo fabricante, que determinados produtos são adequados ao uso e 

apresentam menor impacto ambiental em relação a outros similares. A 

diferença de rotulagem ambiental para a Certificação de Sistema de Gestão 

Ambiental é que o que está sendo certificado é o produto, e não o seu 

processo produtivo. 

 

O sistema de etiqueta eco-comercial é importante instrumento para 

promover a gestão ambiental e é destinado a informar os consumidores e 

promover o maior uso de produtos mais amistosos para o meio ambiente do 

que outros similares, existentes no mercado. 
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• Os critérios básicos exigíveis são: 

 

• Não pôr em risco a saúde dos consumidores. 

 

• Apresentar impacto ambiental de pequena magnitude e 

significância. 

 

• Não consumir quantidade desproporcionada de insumos no 

processo 

 

• Não produzir resíduos sólidos desnecessários no processo 

 

• Não utilizar recursos naturais que alterem o ecossistema ou que 

venham de áreas de fragilidade ecológica 

• Não utilizar mão de obra infantil 

 

O Selo Verde é um instrumento de mercado e consequentemente um 

instrumento econômico, com efeitos diretos nos hábitos, nas preferências do 

consumidor, nos sistemas e técnicas produtivas utilizadas pelos fabricantes e 

provedores de bens e serviços, e também uma ferramenta para a educação 

ambiental que assinala, dentro de uma escala de produtos similares, qual é o 

mais benéfico para o meio sócio ambiental. 

Pesquisas de mercado realizadas nos EUA e em países da Comunidade 

Econômica Europeia indicam que os consumidores aceitam pagar um pouco 

mais por um produto que efetivamente reduza os impactos ambientais 

adversos. Pesquisas similares no Brasil também indicam uma preferência de 

consumidores por produtos que não prejudiquem a saúde e o meio ambiente. 
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2.8 PREÇOS 

 

Tendo em vista a experiência internacional, o mercado de empresas 

fabricantes de produtos da área ambiental é muito disputado e, em princípio, 

não existem limitações quanto ao estabelecimento de preços. 

 

2.9 DISTRIBUIÇÃO 

 

Todas as empresas optaram por ter as suas próprias forças de venda, 

responsabilizando-se não apenas pela fabricação dos produtos, como também 

por sua comercialização. 

 

 

2.10 SUBSTITUTOS 

 

Embora a concorrência estrangeira não constitua um grande problema, 

os importados podem ser utilizados como substitutos, dentro de certos limites, 

em situações de falta do produto ou de preços extremamente elevados. 

 

2.11 AMBIENTE LEGISLATÓRIO 

 

2.11.1 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

Cada vez mais a sociedade está preocupada com os danos causados ao 

meio ambiente. Esta pressão tem tornado os órgãos ambientais mais atuantes 

em verificar o atendimento da legislação ambiental, assim como o controle de 

atividades possivelmente poluidoras através de monitoramento de solo e água. 

Ultimamente o órgão ambiental tem sido mais atuante em fiscalizações 

ambientais. Em caso de contaminação, as empresas podem ser multadas em 

até R$ 50.000,00. 
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2.11.2 NOVA LEGISLAÇÃO – GAZES EFEITO ESTUFA 

 

Uma nova legislação acaba de ser aprovada para proibição do uso de 

alguns gases do efeito estufa incluindo o gás GHG189. Estudos revelaram que 

este gás tem efeito estufa 1000 vezes mais potentes que o CO2, e seu uso 

para fabricação de infladores e selantes de pneus será banido a partir de 1o 

de maio deste ano. A partir desta data nenhum lote de Selante poderá ser 

produzido com o gás GHG189, mas o estoque remanescente poderá ser 

comercializado. 

Uma empresa de produtos químicos já conseguiu descobrir uma 

formulação substituta para este gás e está disponível para outras empresas a 

um custo de R$ 180.000,00. Isto viabilizará a produção de Selante após 1o 

de maio para empresas que não conseguirem ou não quiserem modificar a 

formulação do Selante. 

 

3 DESENVOLVIMENTO  

 

3.1 ESTRATÉGIA 

A estratégia da equipe “5” foi primeiramente buscar conhecer com 

maiores informações o mercado em que estava atuando, observando nas 

demandas do passado, dos três produtos e assim fazendo uma projeção das 

demandas de cada item para os dez meses que aconteceriam à frente. Tendo 

em vista esta demanda, foi perceptível que a capacidade fabril não seria 

suficiente, para atender a demanda do mercado. 

O selo verde e a compra da tecnologia também foram posto em 

discussão, e elaborado cálculos para tentar se chegar a uma situação de 

melhor desempenho da empresa, aonde se percebeu ser essencial para a 

perpetuidade da empresa, um bom investimento nestas duas situações. A 

estratégia do marketing partiu do princípio de continuidade, aonde o que fosse 

investido no início, seria mantido, podendo sofrer leves variações. 

 

Tendo estudado e calculado todas as variáveis do jogo, a equipe “5” 

decidiu posicionar seu preço acima dos concorrentes, pois acreditava que 

nenhuma outra equipe faria investimento fabril no início do jogo e que no mês 
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de março a produção seria estrangulada, enquanto só venderia quem tivesse 

em estoque. A equipe também decidiu por investir algo nos primeiros meses, 

até obter o selo verde e de não jogar a questão da tecnologia na sorte, e assim 

adquiriu a tecnologia no primeiro mês de simulação. Os investimentos de 

marketing nos produtos ficaram na ordem de manter o investimento alto no 

repelente, pois a equipe acreditava ser a melhor relação preço/demanda do 

jogo, e ganhar share de mercado neste produto, seria saudável para a 

estratégia, o investimento para Shampoo e Selante foi de R$20.000, mantendo 

esta média até o fim do jogo. O gasto com SMS, sempre foi alto, acreditando 

ser melhor investir e ganhar mercado com isto, do que sendo autuado e tendo 

que corrigir o solo. A distribuição de dividendos, sempre foi alta, pensando em 

valorizar a ação.  

 

3.2 TOMADA DE DECISÃO 

3.2.1 PRIMEIRA DECISÃO 

O primeiro mês de tomada de decisão, foi o mais demorado e complexo, 

pois a estratégia ainda era nova e o grupo estava digerindo. As decisões foram 

sendo tomadas por etapa, sempre confrontando com a estratégia de posição e 

principalmente de produção. Observamos que a demanda esperada para o 

mês 1 seria facilmente suprida pela produção própria, porém, sabíamos no mês 

3, faltaria produtos para todas as empresas, tendo em vista esta situação, foi 

contratado mais produção do que o esperado para o mês 1 e assim, pagando 

custo de estoque e de produção. Uma variável que quebrou a cabeça foi a 

questão do selo verde, se investiríamos ou quanto investiríamos e ao encerrar 

a decisão foi investido um valor de 90.000,00 na inovação e tecnologia do 

repelente, para buscar obter o selo verde, o investimento foi alto, pela simples 

questão de que a chance de obtenção do selo verde, é definida pela média de 

investimentos mensais, por esta questão e por matemática simples, se 

ficássemos sem investir no começo, custaria muito para a empresa, elevar esta 

média no futuro para aumentar as chances de obter o selo verde, estipulamos 

90.000,00 de gasto mensal, até a obtenção do selo. A empresa do grupo 5, 

também decidiu comprar a tecnologia para selantes, uma vez que a intenção 

era posicionar o produto com um preço elevado e sabíamos que o consumidor 

do selante é altamente afetado por este tipo de investimento, compramos a 
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tecnologia e subimos o preço. O gasto com SMS, ficou em 70.000 e como 

estratégia, tentaríamos manter nesta média para evitar ser autuado com 

problemas ambientais. A estratégia de preços sempre foi de posicionar os 

produtos com maior preço de mercado, aceitando vender um pouco menos, 

porém lucrando mais por produto vendido, sem extrapolar a produção. 

Precificando da seguinte maneira, Shampoo a 430,00, o Repelente a 1.450,00 

e o selante a 2.300,00.  

 

 O grupo sabia que não teria um desempenho bom, no primeiro mês, 

justamente por decidir fazer produção a mais do que o esperado vender e 

também comprar a tecnologia no primeiro mês e fazer altos investimento em 

inovação e tecnologia de repelente e alto investimento em SMS. A equipe 

pensou em fazer bases solidas para executar o planejamento de longo prazo. 

Colocando o peso das tomadas de decisão em: 

• Lucro Líquido do Exercício Acumulado: 2 

• Valor da Ação no Mercado ($): 4 

• Capital Circulante Líquido: 2 

• Receita de Vendas: 2 

A empresa resolveu sempre manter boa relação com investidores, pagando 

bons dividendos e mantendo uma boa percepção de mercado, investindo em 

preservação ambiental e investimento em tecnologia. 

Nas informações abaixo, é possível observar a decisão real tomada pelo 

grupo, considerando todas as variáveis de decisão do jogo. 

Esta é uma mensagem de aviso para informar que foi cadastrada uma 

decisão no jogo para a empresa Grupo 5 Curitiba para o mês 1. 

Decisão enviada em 07/04/2018 11:05:41 por ALUISIO CHIOQUETTA. 

Abaixo, segue a lista dos valores da sua decisão: 

• Preço de Venda Shampoo: 430.00 
• Promoção e Propaganda Shampoo: 20,000.00 
• Inovação e Tecnologia Shampoo: 0.00 
• Unidades a Produzir Shampoo: 1,400.00 
• Inovação e Tecnologia Repelente: 90,000.00 
• Unidades a Produzir Repelente: 600.00 
• Preço de Venda Repelente: 1,450.00 
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• Promoção e Propaganda Repelente: 50,000.00 
• Promoção e Propaganda Selante: 20,000.00 
• Inovação e Tecnologia Selante: 0.00 
• Unidades a Produzir Selante: 380.00 
• Preço de Venda Selante: 2,300.00 
• Comprar Tecnologia: 1.00 
• Gastos em SMS: 70,000.00 
• Dividendos: 100,000.00 
• Aplicação: 850,000.00 
• Empréstimo: 0.00 
• Capacidade Fabril: 900.00 
• Participação dos Trabalhadores nos Lucros: 1.00 
• Salário Médio Mensal: 820.00 
• Núm. de Trabalhadores: 330.00 
• Abaixo, segue a lista dos objetivos estratégicos e seus pesos: 
• Lucro Líquido do Exercício Acumulado: 2 
• Valor da Ação no Mercado ($): 4 
• Capital Circulante Líquido: 2 
• Receita de Vendas: 2 

 

3.2.2 SEGUNDA DECISÃO 

Abrindo o resultado de ter ficado em 5º lugar, no ranking mensal, o grupo 

decidiu manter a estratégia, porém revisou todas as variáveis e sabia que teria 

executado uma estratégia solida na primeira decisão os resultados viriam a 

longo prazo. Para a segunda tomada de decisão, não houve muita mudança, 

foi mantido o investimento em inovação, buscando o selo verde, as 

propagandas foram mantidas muito similares também, porém a mão de obra foi 

alterada, a mão de obra foi aumentada em 30 unidades, pensando em produzir 

um pouco mais e ir gradativamente aumentando a capacidade produtiva da 

empresa. O gasto em SMS ficou o mesmo. E os preços também 

permaneceram os mesmos da decisão anterior. 

Nas informações abaixo, é possível observar a decisão real tomada pelo 

grupo, considerando todas as variáveis de decisão do jogo. 

Esta é uma mensagem de aviso para informar que foi cadastrada uma 

decisão no jogo para a empresa Grupo 5 Curitiba para o mês 2. 

Decisão enviada em 07/04/2018 11:47:37 por ALUISIO CHIOQUETTA.  

Abaixo, segue a lista dos valores da sua decisão: 

• Preço de Venda Shampoo: 430.00 



 

17 
 

• Promoção e Propaganda Shampoo: 20,000.00 
• Inovação e Tecnologia Shampoo: 0.00 
• Unidades a Produzir Shampoo: 1,400.00 
• Inovação e Tecnologia Repelente: 90,000.00 
• Unidades a Produzir Repelente: 812.00 
• Preço de Venda Repelente: 1,450.00 
• Promoção e Propaganda Repelente: 50,000.00 
• Promoção e Propaganda Selante: 40,000.00 
• Inovação e Tecnologia Selante: 0.00 
• Unidades a Produzir Selante: 240.00 
• Preço de Venda Selante: 2,300.00 
• Gastos em SMS: 70,000.00 
• Dividendos: 100,000.00 
• Aplicação: 500,000.00 
• Empréstimo: 0.00 
• Capacidade Fabril: 900.00 
• Participação dos Trabalhadores nos Lucros: 1.00 
• Salário Médio Mensal: 870.00 
• Núm. de Trabalhadores: 330.00 

 

3.2.3 TERCEIRA DECISÃO 

Após o resultado de ter ficado na 3º colocação do mês anterior, a equipe 

entendeu que a estratégia estava começando a se mostrar, sentiu a melhora 

para manter o foco. O mês 3, tinha uma enorme importância, pois era o 

primeiro grande pico de demanda e era aonde a equipe esperava se destacar, 

alem disto, nesta rodada não mais seriam passadas informações de mercado 

pelo arbitro e sim, elas deveriam ser compradas a critério de cada equipe. 

Tendo esta primeira surpresa a equipe preferiu trabalhar com mais informações 

e gastou aproximadamente 37.500, para obter as informações no mês 

seguinte, sobre a terceira rodada. Os relatórios são fundamentais para 

continuar alimentando o modelo de previsão de demanda, aplicação de 

recursos, e necessidade de empréstimos, porém não poderia ser esbanjado 

então foi feito um filtro sobre quais informações adquirir e a equipe em 

consenso optou por comprar os relatórios de valor de ação no mercado, receita 

bruta de vendas, preços de vendas dos concorrentes dos três produtos, lucro 

líquido e fluxo de caixa. 

 A expectativa do grupo para a terceira rodada era muito grande, e a 

estratégia inicial foi mantida, mantendo assim os mesmos gastos de 

publicidade e inovação e tecnologia, porém por ter a percepção que faltaria 
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produto no mercado, o grupo subiu o preço do selante, produto que o grupo 

vinha participando com uma fatia de mercado grande, devido aos altos 

investimentos no produto e também a disponibilidade constante do produto 

para venda. Salários e o quadro de trabalhadores se mantiveram constantes 

em razão da estimativa de baixa nas vendas para os meses seguintes. O gasto 

em SMS aumentou, pois, o grupo percebeu que estava ficando muito na média 

do restante das equipes, assim aumentando a chance de ser autuado, subiu 

então de 70.000 para 83.000, buscando com este aumento, diminuir as 

chances de autuação, que incorreria em multa ambiental, subsequentemente, 

baixa no valor da ação e insatisfação de consumidores, além do próprio valor 

da multa, que não estaria planejado no orçamento.  
Nas informações abaixo, é possível observar a decisão real tomada pelo 

grupo, considerando todas as variáveis de decisão do jogo.  

Esta é uma mensagem de aviso para informar que foi cadastrada uma 

decisão no jogo para a empresa Grupo 5 Curitiba para o mês 3. 

Decisão enviada em 07/04/2018 14:21:23 por ALUISIO CHIOQUETTA. 

Abaixo, segue a lista dos valores da sua decisão: 

• Preço de Venda Shampoo: 430.00 
• Promoção e Propaganda Shampoo: 20,000.00 
• Inovação e Tecnologia Shampoo: 0.00 
• Unidades a Produzir Shampoo: 2,150.00 
• Inovação e Tecnologia Repelente: 90,000.00 
• Unidades a Produzir Repelente: 680.00 
• Preço de Venda Repelente: 1,400.00 
• Promoção e Propaganda Repelente: 50,000.00 
• Promoção e Propaganda Selante: 40,000.00 
• Inovação e Tecnologia Selante: 0.00 
• Unidades a Produzir Selante: 170.00 
• Preço de Venda Selante: 2,239.00 
• Gastos em SMS: 83,000.00 
• Dividendos: 100,000.00 
• Aplicação: 1,000,000.00 
• Empréstimo: 0.00 
• Capacidade Fabril: 900.00 
• Participação dos Trabalhadores nos Lucros: 1.00 
• Salário Médio Mensal: 870.00 
• Núm. de Trabalhadores: 330.00 

Abaixo, segue a lista das informações compradas: 
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• Valor da Ação no Mercado: 500.00 
• Receita Bruta de Vendas: 500.00 
• Preços de Venda dos Concorrentes Shampoo: 2,000.00 
• Lucro Líquido: 500.00 
• Preços de Venda dos Concorrentes Selante: 2,000.00 
• Preços de Venda dos Concorrentes Repelente: 2,000.00 
• Informações do Fluxo de Caixa: 20,000.00 

 

3.2.4 QUARTA DECISÃO 

A confirmação da estratégia aconteceu e o grupo ficou em primeiro lugar, 

pela primeira vez, as vendas foram acima do esperado, porém as produções 

somadas ao estoque foram suficientes para suprir a demanda do mercado. O 

grupo percebeu que as outras empresas não estariam preparadas para esta 

demanda e por isto fez tanto estoque, investimentos em tecnologia e inovação 

e subiu o preço, tentando posicionar o seu produto no topo, e evitando dar 

quebra de pedido, e perder vendas.  

Obtendo a primeira colocação na rodada 3, a estratégia se provou 

eficiente e deveria continuar a ser seguida nas rodadas subsequentes, na 

quarta decisão, o grupo optou em manter os investimentos em publicidade e 

aumentar e muito o investimento em inovação e tecnologia do repelente, pois o 

selo verde ainda não tinha sido obtido por nenhum grupo, passando assim o 

investimento de 90.000 para 150.000 mensal, aumentando a média dos 

investimentos de 90.000 para 105.000, de todo o período do jogo. A política de 

preços foi revisada, mantendo o preço do Shampoo, aumentando em 50 

unidades o preço do repelente e aumentando em 10 unidades o preço do 

selante, este aumento, foi devido à média dos grupos aumentarem seus preços 

e o planejamento da equipe 5, sempre foi praticar os valores mais altos do 

mercado fictício.  

A quarta rodada teve uma peculiaridade que aconteceu somente nesta 

rodada do jogo,uma fábrica concorrente, foi a leilão, e esta fabrica dava um 

bônus de aumento de colaboradores e unidades fabris para a equipe que 

adquirisse, sendo assim a equipe ponderou e precificou a oportunidade, na 

ótica do grupo o negócio não era tão rentável e fez um lance baixo, um lance 

até aonde a equipe considerava viável adquirir as unidades fabris e os 

colaboradores, o lance foi de 311.000 e a equipe não adquiriu a fábrica. Tendo 
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por sua vez contratado mais 33 colaboradores e aumentado uma boa parcela 

da mão de obra disponível de produção. O quadro de informações foi repetido 

e gastando novamente os 37.500, para obter as informações consideradas 

importantes para continuar alimentando o modelo de simulação. 

Nas informações abaixo, é possível observar a decisão real tomada pelo 

grupo, considerando todas as variáveis de decisão do jogo. 

Esta é uma mensagem de aviso para informar que foi cadastrada uma 

decisão no jogo para a empresa Grupo 5 Curitiba para o mês 4. 

Decisão enviada em 07/04/2018 15:41:12 por ALUISIO CHIOQUETTA. 

Abaixo, segue a lista dos valores da sua decisão: 

• Preço de Venda Shampoo: 430.00 
• Promoção e Propaganda Shampoo: 20,000.00 
• Inovação e Tecnologia Shampoo: 0.00 
• Unidades a Produzir Shampoo: 1,950.00 
• Inovação e Tecnologia Repelente: 150,000.00 
• Unidades a Produzir Repelente: 850.00 
• Preço de Venda Repelente: 1,450.00 
• Promoção e Propaganda Repelente: 50,000.00 
• Promoção e Propaganda Selante: 40,000.00 
• Inovação e Tecnologia Selante: 0.00 
• Unidades a Produzir Selante: 210.00 
• Preço de Venda Selante: 2,249.00 
• Gastos em SMS: 83,000.00 
• Dividendos: 120,000.00 
• Aplicação: 1,200,000.00 
• Empréstimo: 0.00 
• Capacidade Fabril: 900.00 
• Participação dos Trabalhadores nos Lucros: 3.00 
• Salário Médio Mensal: 870.00 
• Núm. de Trabalhadores: 363.00 
• Lance no leilão: 311,000.00 

Abaixo, segue a lista das informações compradas: 

• Receita Bruta de Vendas: 500.00 
• Preços de Venda dos Concorrentes Shampoo: 2,000.00 
• Valor da Ação no Mercado: 500.00 
• Lucro Líquido: 500.00 
• Preços de Venda dos Concorrentes Selante: 2,000.00 
• Preços de Venda dos Concorrentes Repelente: 2,000.00 
• Informações do Fluxo de Caixa: 20,000.00 
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3.2.5 QUINTA DECISÃO 

Observando o resultado da rodada do mês quatro, em que o grupo ficou 

em primeiro novamente, a equipe precisou reorganizar a estratégia, pois o selo 

verde tinha sido obtido, e em poucos meses teria o maior pico de demanda 

segundo a prospecção da equipe, além de que, muitas informações não 

estavam mais sendo acompanhado, por ter um custo relativamente alto e o 

grupo estar focando em apenas adquirir as informações imprescindíveis.  

A tomada de decisão do mês cinco, começa com aumento de preços, era 

notório pelo modelo de demanda, que faltaria produto para o mercado e 

posicionar novamente o preço acima dos concorrentes, seria uma boa 

alternativa, além de que, o selo verde foi obtido e com isto a preferência do 

consumidor seria atraída, para produtos com este diferencial. Tendo estas 

percepções o grupo subiu os preços do shampoo para 450, do selante para 

2279 e do repelente para 1500, o gasto em inovação e tecnologia do repelente 

foi baixado drasticamente, pela obtenção do selo verde, passando de 150.000 

no mês quatro, para 60.000 na tomada de decisão do mês cinco. Os gastos em 

SMS também subiram, agora eram de 85.000 neste mês. E os dividendos 

também foram aumentados, esperando uma melhora no valor da ação.  

 A empresa tinha liquidez, então era hora de reorganizar a ponderação 

da estratégia, mudando a estratégia anterior para uma estratégia aonde os 

indicadores em que a equipe estava se destacando, fossem os de maior 

representatividade. Olhando os indicadores e as perspectivas de futuro 

próximo, aumentar o peso de Capital Circulante Liquido era logicamente o 

maior impacto, o preço estava sendo aumentado e o custo total por produto 

abaixando, aumentando assim a margem dos produtos. A nova ponderação de 

peso da estratégia ficou assim: 

Valor da Ação no Mercado ($): 2 

Capital Circulante Líquido: 4 

Receita de Vendas: 2 

Lucro Líquido do Exercício Acumulado: 2 

Alterada a estratégia, era momento para aumentar a produção, para isto o 

quadro de colaboradores foi aumentando para 390 pessoas e a participação 
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dos lucros para os colaboradores também aumentou de 1%, para 3%, visando 

uma maior satisfação dos colaboradores e uma melhor percepção de mercado.  

Pensando em obter informações para se manter competitivo, o grupo gastou 

alto na compra de relatórios, gastando 73.000 apenas em informação.  

Nas informações abaixo, é possível observar a decisão real tomada pelo 

grupo, considerando todas as variáveis de decisão do jogo.  

Esta é uma mensagem de aviso para informar que foi cadastrada uma 

decisão no jogo para a empresa Grupo 5 Curitiba para o mês 5. 

Decisão enviada em 07/04/2018 16:17:57 por ALUISIO CHIOQUETTA. 

Abaixo, segue a lista dos valores da sua decisão: 

• Preço de Venda Shampoo: 450.00 
• Promoção e Propaganda Shampoo: 20,000.00 
• Inovação e Tecnologia Shampoo: 0.00 
• Unidades a Produzir Shampoo: 1,950.00 
• Inovação e Tecnologia Repelente: 50,000.00 
• Unidades a Produzir Repelente: 850.00 
• Preço de Venda Repelente: 1,500.00 
• Promoção e Propaganda Repelente: 60,000.00 
• Promoção e Propaganda Selante: 60,000.00 
• Inovação e Tecnologia Selante: 0.00 
• Unidades a Produzir Selante: 210.00 
• Preço de Venda Selante: 2,279.00 
• Gastos em SMS: 85,000.00 
• Dividendos: 120,000.00 
• Aplicação: 1,400,000.00 
• Empréstimo: 0.00 
• Capacidade Fabril: 900.00 
• Participação dos Trabalhadores nos Lucros: 3.00 
• Salário Médio Mensal: 870.00 
• Núm. de Trabalhadores: 390.00 

Abaixo, segue a lista dos objetivos estratégicos e seus pesos: 

• Valor da Ação no Mercado ($): 2 
• Capital Circulante Líquido: 4 
• Receita de Vendas: 2 
• Lucro Líquido do Exercício Acumulado: 2 

Abaixo, segue a lista das informações compradas: 

• Receita Bruta de Vendas: 500.00 
• Número de Trabalhadores: 500.00 
• Número de Trabalhadores: 500.00 
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• Vendas Perdidas Shampoo: 1,000.00 
• Número de Trabalhadores: 500.00 
• Vendas Perdidas Repelente: 1,000.00 
• Salário Médio Mensal: 500.00 
• Vendas Perdidas Selante: 1,000.00 
• Salário Médio Mensal: 500.00 
• Preços de Venda dos Concorrentes Shampoo: 2,000.00 
• Valor da Açao no Mercado: 500.00 
• Lucro Líquido: 500.00 
• Parcelas de Mercado dos Concorrentes Repelente: 10,000.00 
• Parcelas de Mercado dos Concorrentes Selante: 10,000.00 
• Preços de Venda dos Concorrentes Selante: 2,000.00 
• Parcelas de Mercado dos Concorrentes Shampoo: 10,000.00 
• Preços de Venda dos Concorrentes Repelente: 2,000.00 
• Informações do Fluxo de Caixa: 20,000.00 

 

3.2.6 SEXTA DECISÃO 

Novamente em primeiro, a equipe percebeu que o planejamento estava 

no caminho certo, tendo na rodada 5 a nota máxima em todos os quatro 

quesitos. A decisão do sexto mês foi marcada pela parte trabalhista, com a 

greve instituída, o salário foi reajustado de 870, para 890 e a participação de 

lucros de 3%, para 5%, houve também uma alteração no quadro de 

funcionários, aonde mais 30 colaboradores foram contratados, com a greve 

estabelecida, a produção foi reduzida, sendo necessária a contratação de mais 

colaboradores e Mao de obra terceirizada. A capacidade fabril também foi 

aumentada, prevendo a altíssima demanda que estaria por vir, a capacidade 

fabril foi aumentada de 900, para 1.000, tendo um investimento de 500.000 

para esta alteração. Preços e promoções ficaram muito similares e a empresa 

teve que remediar o terreno, devido a um acontecimento ambiental, mas a 

ação não sofreu desvalorização. Novamente foi investido pesado em 

informação, para manter o planejamento e focar no objetivo principal de se 

manter em primeiro e chegar ao fim do período, na mesma posição. 

Nas informações abaixo, é possível observar a decisão real tomada pelo 

grupo, considerando todas as variáveis de decisão do jogo. 

Esta é uma mensagem de aviso para informar que foi cadastrada uma 

decisão no jogo para a empresa Grupo 5 Curitiba para o mês 6. 

Decisão enviada em 07/04/2018 17:09:22 por ALUISIO CHIOQUETTA. 
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Abaixo, segue a lista dos valores da sua decisão: 

• Preço de Venda Shampoo: 450.00 
• Promoção e Propaganda Shampoo: 20,000.00 
• Inovação e Tecnologia Shampoo: 0.00 
• Unidades a Produzir Shampoo: 1,951.00 
• Inovação e Tecnologia Repelente: 30,000.00 
• Unidades a Produzir Repelente: 883.00 
• Preço de Venda Repelente: 1,500.00 
• Promoção e Propaganda Repelente: 60,000.00 
• Promoção e Propaganda Selante: 60,000.00 
• Inovação e Tecnologia Selante: 0.00 
• Unidades a Produzir Selante: 371.00 
• Preço de Venda Selante: 2,279.00 
• Remediar Terreno: 1.00 
• Gastos em SMS: 85,000.00 
• Dividendos: 120,000.00 
• Aplicação: 1,200,000.00 
• Empréstimo: 0.00 
• Capacidade Fabril: 1,000.00 
• Participação dos Trabalhadores nos Lucros: 5.00 
• Salário Médio Mensal: 890.00 
• Núm. de Trabalhadores: 420.00 

Abaixo, segue a lista das informações compradas: 

• Valor da Ação no Mercado: 500.00 
• Receita Bruta de Vendas: 500.00 
• Vendas Perdidas Shampoo: 1,000.00 
• Vendas Perdidas Repelente: 1,000.00 
• Vendas Perdidas Selante: 1,000.00 
• Preços de Venda dos Concorrentes Shampoo: 2,000.00 
• Lucro Líquido: 500.00 
• Parcelas de Mercado dos Concorrentes Selante: 10,000.00 
• Preços de Venda dos Concorrentes Selante: 2,000.00 
• Preços de Venda dos Concorrentes Repelente: 2,000.00 
• Informações do Fluxo de Caixa: 20,000.00 

 

 

3.2.7 SÉTIMA DECISÃO 

Como resultado da rodada 6, o grupo ficou em primeiro e atingiu os 

resultados esperados. Para a rodada 7, aonde seria uma rodada de alto 

consumo, o grupo planejou estoque nos últimos 2 meses, para este mês, 

estava abastecido, mas com receio das outras empresas estarem com pouca 

produção, por esta questão foi decidido aumentar preços novamente e tentar 
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vender todo o estoque com uma margem muito alta, os preços do shampoo 

passaram de 450 para 480, do repelente subiram de 1.500 para 1.589 e o 

selante subiu de 2.279, para 2.350. Parte deste acréscimo foi devido a um 

aumento na matéria prima e nos salários no mês anterior e também pela 

média de preços dos grupos ter se elevado. Foi decidido aumentar 

dividendos, para compensar o aumento de gastos com colaboradores para os 

acionistas, aumentando em 10.000 os dividendos pagos no mês. E a 

capacidade fabril também foi aumentada em 40 unidades, a um custo de 

200.000. Os gastos com informação se mantiveram altos, porém 

extremamente necessários. 

Nas informações abaixo, é possível observar a decisão real tomada pelo 

grupo, considerando todas as variáveis de decisão do jogo. 

Esta é uma mensagem de aviso para informar que foi cadastrada uma 

decisão no jogo para a empresa Grupo 5 Curitiba para o mês 7. 

Decisão enviada em 08/04/2018 09:24:22 por ALUISIO CHIOQUETTA. 

Abaixo, segue a lista dos valores da sua decisão: 

• Preço de Venda Shampoo: 480.00 
• Promoção e Propaganda Shampoo: 20,000.00 
• Inovação e Tecnologia Shampoo: 0.00 
• Unidades a Produzir Shampoo: 2,202.00 
• Inovação e Tecnologia Repelente: 20,000.10 
• Unidades a Produzir Repelente: 872.00 
• Preço de Venda Repelente: 1,589.00 
• Promoção e Propaganda Repelente: 60,000.00 
• Promoção e Propaganda Selante: 60,000.00 
• Inovação e Tecnologia Selante: 0.00 
• Unidades a Produzir Selante: 360.00 
• Preço de Venda Selante: 2,350.00 
• Gastos em SMS: 85,000.00 
• Dividendos: 130,000.00 
• Aplicação: 1,300,000.00 
• Empréstimo: 0.00 
• Capacidade Fabril: 1,040.00 
• Participação dos Trabalhadores nos Lucros: 5.00 
• Salário Médio Mensal: 890.00 
• Núm. de Trabalhadores: 430.00 

Abaixo, segue a lista das informações compradas: 

• Receita Bruta de Vendas: 500.00 
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• Vendas Perdidas Shampoo: 1,000.00 
• Vendas Perdidas Repelente: 1,000.00 
• Vendas Perdidas Selante: 1,000.00 
• Preços de Venda dos Concorrentes Shampoo: 2,000.00 
• Valor da Ação no Mercado: 500.00 
• Lucro Líquido: 500.00 
• Preços de Venda dos Concorrentes Selante: 2,000.00 
• Preços de Venda dos Concorrentes Repelente: 2,000.00 
• Informações do Fluxo de Caixa: 20,000.00 

 

3.2.8 OITAVA DECISÃO 

O resultado da decisão do mês sete, foi excelente, acima do esperado 

pela equipe, ficando novamente em primeiro lugar e alcançando um patamar 

muito cômodo, para se manter até o fim da simulação. Porém o grupo queria 

continuar com alta performance, através da compra das informações, o grupo 

percebeu uma alta dos preços dos concorrentes e subiu preços novamente, o 

mês oito era um mês de demanda alta, aonde todos os estoques teriam sido 

consumidos no mês sete, sendo assim foi comprado mais unidades fabris, 

passando de 1.040, para 1.100, porém foi diminuído o quadro de funcionários, 

ficando com apenas 390 colaboradores, o menor quadro de funcionários dentre 

todas as empresas que estavam concorrendo na simulação. Também era de 

conhecimento da equipe, que ela pagava o menor valor de salário para os seus 

colaboradores. Todas estas informações só davam ainda mais segurança para 

a equipe, que sabia que com aumento de preços das outras equipes, a sua 

margem só aumentaria. Os preços foram aumentados em todos os três 

produtos, shampoo teve seu valor ao envio da decisão de 519, enquanto 

repelente e selante, 1.649 e 2.399 respectivamente. Era o mês de valorizar 

ação e agradar acionistas, então dividendos foram aumentados para 180.000 e 

o investimento em aplicação foi o maior de todo o período, foi de 1.800.000. Foi 

uma rodada difícil, pois não tinha mais possibilidade de compra das 

informações, dificuldade esta que dificultou a precisão do modelo de estimação 

de demandas e gastos. Gastos em promoção foram aumentados e em 

inovação de todos os três produtos, o gasto foi reduzido próximo de zero.  

Nas informações abaixo, é possível observar a decisão real tomada pelo 

grupo, considerando todas as variáveis de decisão do jogo. 
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Esta é uma mensagem de aviso para informar que foi cadastrada uma decisão no 
jogo para a empresa Grupo 5 Curitiba para o mês 9. 

Decisão enviada em 08/04/2018 10:55:14 por ALUISIO CHIOQUETTA. 

Abaixo, segue a lista dos valores da sua decisão: 

• Preço de Venda Shampoo: 519.90 
• Promoção e Propaganda Shampoo: 20,000.00 
• Inovação e Tecnologia Shampoo: 500.00 
• Unidades a Produzir Shampoo: 1,500.00 
• Inovação e Tecnologia Repelente: 20,001.00 
• Unidades a Produzir Repelente: 825.00 
• Preço de Venda Repelente: 1,649.00 
• Promoção e Propaganda Repelente: 70,000.00 
• Promoção e Propaganda Selante: 70,000.00 
• Inovação e Tecnologia Selante: 0.00 
• Unidades a Produzir Selante: 320.00 
• Preço de Venda Selante: 2,399.00 
• Gastos em SMS: 80,000.00 
• Dividendos: 180,000.00 
• Aplicação: 1,800,000.00 
• Empréstimo: 0.00 
• Capacidade Fabril: 1,100.00 
• Participação dos Trabalhadores nos Lucros: 5.00 
• Salário Médio Mensal: 890.00 
• Núm. de Trabalhadores: 390.00 

3.2.9 NONA DECISÃO 

O resultado obtido da decisão do mês oito, foi ter ficado em primeiro 

novamente, fazendo com o grupo tomasse a decisão parcialmente errada no 

mês nove. O mês nove era de média/baixa demanda, porém o grupo foi leviano 

na estimativa e acreditou que faria os mesmos percentuais de volumes que nos 

meses anteriores, porém não consideraram que só venderam altas 

quantidades, com preço elevado, por falta de produção dos concorrentes e 

disponibilidade somente dos produtos do grupo 5. Tendo deixado passar esta 

informação o grupo manteve os preços altos, e os investimentos relativamente 

baixos, para o preço praticado, não alterou verba de marketing, mas já não 

investia em tecnologia a algumas rodadas, sendo assim, o grupo foi 

surpreendido, com um resultado abaixo do esperado. Os altos volumes 

produzidos não foram vendidos e se a empresa não tivesse acumulando tantos 
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resultados positivos, poderia ter se complicado. Porém no mês 9, mesmo com 

o baixo volume o investimento era tão alto e os custos tão baixos, que já não 

impactou na decisão e o grupo ficou em primeiro novamente. A Tomada de 

decisão foi mantida em relação ao mês anterior, com leves alterações nos 

dividendos que foram elevados para 250.000 e a aplicação financeira para 

2.450.000.  

Aconteceu no mês nove também, uma alteração do peso das estratégias 

e a equipe foi muito feliz nesta ponderação, pois o único quesito que não 

estava ficando em primeiro era receita bruta, pois tinha um único grupo, 

faturando mais, então fez uma ponderação de peso, aonde a equipe estava 

forte e obteve o melhor resultado da rodada do mês nove, mesmo tendo uma 

performance, considerada ruim, para os integrantes do grupo. 

Nas informações abaixo, é possível observar a decisão real tomada pelo 

grupo, considerando todas as variáveis de decisão do jogo. 

Esta é uma mensagem de aviso para informar que foi cadastrada uma 

decisão no jogo para a empresa Grupo 5 Curitiba para o mês 9. 

Decisão enviada em 08/04/2018 10:55:14 por ALUISIO CHIOQUETTA. 

Abaixo, segue a lista dos valores da sua decisão: 

• Preço de Venda Shampoo: 519.90 
• Promoção e Propaganda Shampoo: 20,000.00 
• Inovação e Tecnologia Shampoo: 500.00 
• Unidades a Produzir Shampoo: 2,100.00 
• Inovação e Tecnologia Repelente: 20,001.00 
• Unidades a Produzir Repelente: 930.00 
• Preço de Venda Repelente: 1,649.00 
• Promoção e Propaganda Repelente: 70,000.00 
• Promoção e Propaganda Selante: 70,000.00 
• Inovação e Tecnologia Selante: 0.00 
• Unidades a Produzir Selante: 339.00 
• Preço de Venda Selante: 2,399.00 
• Gastos em SMS: 80,000.00 
• Dividendos: 250,000.00 
• Aplicação: 2,450,000.00 
• Empréstimo: 0.00 
• Capacidade Fabril: 1,100.00 
• Participação dos Trabalhadores nos Lucros: 5.00 
• Salário Médio Mensal: 890.00 
• Núm. de Trabalhadores: 429.00 
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Abaixo, segue a lista dos objetivos estratégicos e seus pesos: 

• Valor da Ação no Mercado ($): 3 
• Capital Circulante Líquido: 3 
• Receita de Vendas: 1 
• Lucro Líquido do Exercício Acumulado: 3 

Abaixo, segue a lista das informações compradas: 

• Vendas Perdidas Shampoo: 1,000.00 
• Vendas Perdidas Repelente: 1,000.00 
• Vendas Perdidas Selante: 1,000.00 
• Preços de Venda dos Concorrentes Shampoo: 2,000.00 
• Parcelas de Mercado dos Concorrentes Repelente: 10,000.00 
• Parcelas de Mercado dos Concorrentes Selante: 10,000.00 
• Preços de Venda dos Concorrentes Selante: 2,000.00 
• Parcelas de Mercado dos Concorrentes Shampoo: 10,000.00 
• Preços de Venda dos Concorrentes Repelente: 2,000.00 
• Informações do Fluxo de Caixa: 20,000.00 

 

3.2.10 DÉCIMA DECISÃO 

Tendo em vista que na rodada nove, o grupo não foi bem e ainda ficou em 

primeiro, na décima rodada, já estava esperando ser campeão, manteve a 

estratégia, baixou um pouco o preço do shampoo e repelente, pensando em 

liquidar estoque e investiu um pouco a mais em propaganda. Produziu menos e 

demitiu colaboradores, para diminuir custo.  

Na última rodada a empresa teve uma autuação ambiental, que era 

esperada, por todo grupo ter tido duas, somente o grupo 5, que tinha sofrido 

uma única autuação ambiental, o grupo remediou a situação com um custo de 

50.000. 

Nas informações abaixo, é possível observar a decisão real tomada pelo 

grupo, considerando todas as variáveis de decisão do jogo. 

Esta é uma mensagem de aviso para informar que foi cadastrada uma 

decisão no jogo para a empresa Grupo 5 Curitiba para o mês 10. 

Decisão enviada em 08/04/2018 11:18:31 por ALUISIO CHIOQUETTA. 

Abaixo, segue a lista dos valores da sua decisão: 

• Preço de Venda Shampoo: 409.90 
• Promoção e Propaganda Shampoo: 50,000.00 
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• Inovação e Tecnologia Shampoo: 500.00 
• Unidades a Produzir Shampoo: 1,705.00 
• Inovação e Tecnologia Repelente: 20,001.00 
• Unidades a Produzir Repelente: 750.00 
• Preço de Venda Repelente: 1,549.00 
• Promoção e Propaganda Repelente: 70,000.00 
• Promoção e Propaganda Selante: 70,000.00 
• Inovação e Tecnologia Selante: 0.00 
• Unidades a Produzir Selante: 412.00 
• Preço de Venda Selante: 2,399.00 
• Remediar Terreno: 1.00 
• Gastos em SMS: 80,000.00 
• Dividendos: 250,000.00 
• Aplicação: 1,510,000.00 
• Empréstimo: 0.00 
• Capacidade Fabril: 1,100.00 
• Participação dos Trabalhadores nos Lucros: 5.00 
• Salário Médio Mensal: 890.00 
• Núm. De Trabalhadores: 390.00 

Ao término e entrega do resultado da rodada 10, o grupo foi primeiro 

novamente e sendo apresentado como vencedor da matéria de jogos de 

negócios da turma de GFCA 2-2016. O grupo apresentou aos colegas quais 

modelos usaram e qual a estratégia apresentada, para produzir conhecimento 

e a simulação foi encerrada. 

 

4. RESULTADOS OBTIDOS 

 

Os resultados foram condizentes com a estratégia, sendo que o grupo 

conseguiu imprimir a estratégia nas decisões e se adequou de maneira 

tranquila ás adversidades, ao longo do caminho. Seguindo a estratégia de 

produzir capacidade máxima, nas três primeiras rodadas, para em março fazer 

um faturamento alto, assumindo em março a liderança dentro das equipes, e se 

mantendo em primeiro até a última rodada. Permanecendo todo este tempo em 

primeiro. A estratégia de obter o selo verde de maneira inicial deu certa, 

permitiu a empresa vender o repelente mais caro, durante toda simulação e 

perder pouco mercado, pelo preço praticado, assim como o planejamentode 

aquisição da tecnologia, que fez com que o selante fosse vendido na média 

15% mais caro que os concorrentes e sempre aparecendo entre os três 

primeiros em vendas deste produto dentro do mercado. A estratégia de 
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produção, também foi correta, uma vez que a empresa do grupo teve falta de 

entrega de produtos em apenas uma rodada.O investimento em marketing, foi 

um grande aliado da estratégia, era notório como o sistema operava por 

médias e não respondia muito bem a oscilações, com esta percepção o grupo 

foi bem constante nesta variável e tendo bons resultados. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A equipe ficou em primeiro lugar da simulação, não apenas no final, mas 

desde a terceira rodada, o grupo assumiu a ponta e se manteve na dianteira 

desde então, porém nesta matéria a colocação não era tão relevante como a 

experiência e a possibilidade de ter prática de tomada de decisão. 

Poder tomar decisões em um processo participativo, aonde todas as 

vozes são igualmente importantes, foi uma experiência enriquecedora. Ver os 

reflexos da sua decisão em um curto período de tempo, é igualmente 

enriquecedor. Com a vivência da disciplina ficou evidente o quanto a estratégia 

deve estar inserida em todas as áreas, todos os segmentos buscando os 

mesmos objetivos, gerando engajamento e comunicação, afim de todos terem 

sucesso. 

Acredito que o ponto de sucesso da equipe foi a informação, investimos o 

tempo da equipe e o recurso financeiro da empresa em informação, construir o 

modelo de demanda e replicar uma planilha de fluxo de caixa, de produção, 

capacidade fabril e mão de obra e um DRE, foi fundamental para a tomada de 

decisão precisa. Obtendo esta informação, a decisão em si, se tornou fácil.  
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