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RESUMO 

 

Trabalho de conclusão do curso de MBA em Gestão Financeira, 

Controladoria e Auditoria, turma 02/2016, ministrado pela FGV-ISAE em 

Curitiba/PR, onde o foco é o uso dos conhecimentos e experiências adquiridos 

durante o curso para análise crítica dos resultados com o intuito de fornecer 

insumos para tomadas de decisão em um ambiente simulado, chamado 

Ambiental Business Game. 

O ambiente simulado nos foi apresentado na disciplina Jogos de 

Negócios, sendo a natureza da empresa na simulação do setor automotivo, mais 

precisamente no ramo dos acessórios Shampoo, Repelente e Selante que são 

os produtos principais produzidos e disponibilizados pela entidade. 

O nome da empresa simulada ficou definida como Grupo 4 e a equipe 

possuiu em torno de vinte ações a cada rodada mensal, totalizando dez rodadas. 

A equipe também, inicialmente e a cada quadrimestre, possuiu a oportunidade 

de definir suas estratégias (que foram utilizadas como critérios na avaliação da 

própria simulação), para maior aplicabilidade de decisões em relação aos 

preços, market share, uso de propaganda, responsabilidade socioambiental, 

dentre os fatores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Jogos de Negócios. Planejamento Financeiro. Estratégia. 

AMBIENTAL Business Game. Gestão. Política. Objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 Completion of the MBA course in Financial Management, Controller and 

Audit, group 02/2016, taught by FGV-ISAE in Curitiba / PR, where the focus is 

the use of the knowledge and experience acquired during the course for the 

critical analysis of results with the purpose of providing inputs for decision making 

in a simulated environment, called Ambiental Business Game. 

 The simulated environment was present to us in the Jogos de Negócio 

course, being the nature of the company in the simulation of the automotive 

sector, more precisely in the field of accessories such as Shampoo, Repellent 

and Sealant that are the main products produced and made available by the 

entity. 

 The name of the simulated company was define as Group 4 and the 

team had around twenty actions each monthly round, totaling ten rounds. The 

team also, initially and every four months, had the opportunity to define its 

strategies (which were used as criteria in the evaluation of the simulation itself), 

for greater applicability of decisions regarding prices, market share, use of 

advertising, environment and other factors. 

 

KEYWORDS: Business Games. Financial planning. Strategy. Ambiental 

Business Game. Management. Policy. Goals. 
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1. Introdução 

 

Este trabalho tem como objetivo relatar as ações e estratégias seguidas 

por uma empresa do ramo de acessórios automotivos, desde o mês 0 (Zero) até 

o mês 10 (Dez) de atuação, bem como abordar os erros e acertos obtidos tudo 

sob a ótica da gestão financeira, gestão de pessoas, aquisições, 

responsabilidade socioambiental, dentre outros fatores. 

Para tal simulação foi utilizado o software AMBIENTAL Business Game, 

disponibilizado pela FGV-ISAE e de autoria do Prof. Ricardo Spinelli de Carvalho, 

PhD. 

A empresa simulada possui a produção e venda de três diferentes 

produtos: Shampoo, Repelente e Selante; todos voltados para o mercado 

automobilístico. 

Todos os produtos são comuns no mercado brasileiro e internacional. 

A cada interação (mês) a equipe dispôs de até vinte tomadas de decisão 

na empresa, decisões estas que refletiram no mês subsequente o qual foram 

tomadas. 

Foi disponibilizado para equipe três quadros com a média mensal de lotes 

dos produtos (mostrando sua sazonalidade), com margem de erro de +/- 10%. 

E por fim, poderíamos definir a estratégia da empresa (o qual seriam os 

critérios de avaliação do software) focando em valor da ação, capital circulante 

líquido, receita de vendas e lucro total. 
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2. Referencial Teórico 

 

2.1 A Empresa 

Cada empresa participante do jogo fabrica três produtos do setor de 

acessórios automobilísticos: Shampoo para carro, película Repelente de Chuva 

e Selante de Pneu. 

Foram fornecidos três quadros de sazonalidade por produto, dos três anos 

anteriores, conforme os gráficos a seguir: 
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Fonte: Apostila de Jogos de Negócios – FGV IDE – Anexo 2 – Página 16 
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A demanda do Shampoo se encontra em ligeira tendência de queda. O 

repelente é uma novidade no mercado e exerce uma grande atração nos 

consumidores. A demanda pelo repelente tem crescido a taxas significativas, 

com previsão de 50% de aumento ao ano por ser muito prático e de agrado ao 
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Fonte: Apostila de Jogos de Negócios – FGV IDE – Anexo 2 – Página 17 

Fonte: Apostila de Jogos de Negócios – FGV IDE – Anexo 2 – Página 18 
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mercado feminino. Porém o mesmo possui uma grande preocupação devido ao 

uso de GHG189 em sua fórmula, o qual é um potente gás de efeito estufa que 

será proibido a partir de 1º de Maio próximo. Após este período é permitido 

vender o estoque fabricado anteriormente, porém não é permitido fabricar e 

vender mais nenhum selante que não possua um substituto em sua fórmula 

ecologicamente viável para o GHG189.O custo da tecnologia para viabilizar o 

Selante é de R$180.000,00. 

Os lotes dos produtos são vendidos sempre em múltiplos de 100 

unidades. 

Ultimamente os consumidores têm demonstrado preocupação com 

produtos ecologicamente corretos, sendo que produtos com o selo verde têm 

sido considerados no ato da compra. 

O seguimento de consumidores que são as concessionárias e 

montadoras fazem rigoroso processo de seleção e qualidade dos produtos pois 

possuem a preocupação da associação do produto com sua marca. 

O seguimento de aviação comercial tem usado preferencialmente o 

repelente e o fato de SMS (Gestão de Saúde, Meio Ambiente e Segurança) tem 

sido levado muito a sério. A preferência também se refere ao Selo Verde dos 

produtos ou que o fabricante se preocupe com SMS. 

O mercado inicialmente não possui competitividade pois os preços dos 

concorrentes são praticamente idênticos sendo necessário repensar estratégias 

para a diferenciação de preço e produto. 

Cada empresa dispõe de um capital inicial de R$ 5 milhões e atua a quatro 

anos no mercado. 

O mercado possui dois tipos de compradores – Cliente Habitual ou fiel à 

marca e o cliente volúvel ou exigente que é sensível a variação de preços. Todos 

são afetados de acordo com as decisões tomadas em relação aos preços, 

promoção da marca, volume, qualidade e gastos com desenvolvimento do 

produto. 

As empresas são responsáveis tanto pela fabricação dos produtos quanto 

pela distribuição dos mesmos (vendas). 
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Os substitutos conhecidos são os importados caso haja falta do produto 

no mercado ou o preço dos mesmos no mercado interno esteja impraticável. 

Existe uma fiscalização ambiental forte e atuante monitorando o solo e a 

água utilizada na fabricação dos produtos. Em caso de contaminação, a multa é 

de R$50.000,00. 

A capacidade inicial da empresa é de 900 unidades fabris, aplicados 

R$4,5 milhões, o que deixou a mesma com dificuldades no capital de giro e foi 

obrigada a recorrer aos bancos, porém esta informação não foi carregada no 

software, portanto a empresa começou sem empréstimos. 

No ano 0, a empresa apresentou um lucro total de R$ 1.127.002,50, que 

corresponde a 22,5% do retorno do capital social. R$500 mil deste montante 

foram distribuídos como dividendos. 

A estrutura organizacional foi montada para que seja centralizada e 

organizada em áreas funcionais: marketing e vendas, finanças, recursos 

humanos e produção/operações e por fim Gestão de Saúde, Meio Ambiente e 

Segurança (SMS). 

2.2 Folha de Decisões – Ano 0 e Regras 

 

Inicialmente, todos os jogadores alterar o valor da folha de decisões para 

avaliar o impacto das decisões no mês seguinte. 

A folha de decisões compõe basicamente os preços a serem praticados, 

custos de propaganda e P&D, quantidade de lotes a ser desenvolvida etc. 
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Para melhor visualização das variáveis de controle de cada equipe vide 

imagem abaixo: 

 

2.3 Balanço Patrimonial -  Ano 0 

 

 

 

Fonte: http://www.simulationportal.com – Menu Balanço Patrimonial 

http://www.simulationportal.com/
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2.4 Fluxo de Caixa - Ano 0 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.simulationportal.com – Menu Fluxo de Caixa 

http://www.simulationportal.com/
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2.5 Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) – Ano 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.simulationportal.com – Menu DRE 

http://www.simulationportal.com/
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2.6 Outras Informações - Ano 0 

 

 Fonte: http://www.simulationportal.com – Menu Outras Informações 

http://www.simulationportal.com/
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2.7 Conta Estoque – Ano 0 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.simulationportal.com – Menu Conta Estoque 

http://www.simulationportal.com/
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2.8 Estatísticas – Ano 0 

 

 

 

2.9 Preços e Parcelas – Ano 0 

 

Todos os produtos de todos os grupos receberam inicialmente uma 

parcela de 16,67 % no Market Share. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.simulationportal.com – Menu Estatísticas 

http://www.simulationportal.com/
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2.10 Índices Financeiros – Ano 0 

 

 

 

Fonte: http://www.simulationportal.com – Menu Índices Financeiros 

http://www.simulationportal.com/
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2.11 Produção e Fábrica – Ano 0 e Regras 

 

Conforme informado anteriormente, a capacidade fabril no Ano 0 é de 900 

unidades fabris, com custo de implantação de R$ 4,5 milhões (ativo imobilizado). 

Este imobilizado sofre uma taxa de depreciação de 10% ao ano (0,8 % ao mês) 

o que equivale a R$ 36.000 contabilizados como depreciação na DRE. 

É possível ampliar a capacidade da fábrica ao custo de R$ 5.000 por 

unidade fabril. 

A cada compra de capacidade é gerado na DRE despesas adicionais que 

são de médio porte quando a expansão é moderada, porém caso a expansão 

seja de 100 unidades fabris a mesma eleva-se acima de R$ 30.000 e no caso da 

expansão ser de 200 unidades fabris, os valores chegam acima de R$ 100.000. 

Limita-se a expansão da fábrica por mês em 25% da capacidade instalada. 

A única forma de reduzir a capacidade instalada é deixar de reinvestir, 

causando a depreciação de 0,8 % ao mês. Não é possível vender a capacidade 

fabril (reduzir o imobilizado por venda). 

Até 20% da capacidade da fábrica pode ser realizada através de aluguel. 

O custo adicional gerado pelo aluguel é de R$ 165 por unidade fabril. 

O uso da capacidade fabril varia de acordo com o produto a ser fabricado. 

O lote de Shampoo consome 0,2 unidades fabris, o lote de Repelente consome 

0,8 unidades fabris e por fim, o lote de Selante consome 0,3 unidades fabris. 

2.12 Recursos Humanos – Ano 0 e Regras 

 

O contingente no Ano 0 da fábrica é de 300 pessoas, trabalhando 160 

horas mensais cada. Salário médio no Ano 0 de R$ 800 mensais. 

Só se pode contratar ou demitir por mês 10% do contingente de trabalho 

do mês anterior. 

Horas extras são possíveis ao custo de 30% do salário mais encargos e 

possuem limite de 32 horas/mês por funcionário. 
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2.13 Custo dos Insumos - Ano 0 

 

O custo dos insumos no Ano 0 são divididos da seguinte forma: 

 R$ 195 para Lotes de Shampoo 

 R$ 566 para Lotes de Repelente 

 R$ 475 para Lotes de Selante 

Não existem restrições ou variáveis de quantidade, portanto pode-se 

adquirir os insumos conforme a necessidade de produção. 

2.14 Custo de Produção - Ano 0 

    Shampoo 
 

Repelente 
 

Selante 

      
 

  
 

  

Salário e Encargos 100,00 
 

330,00 
 

500,00 

Matéria-Prima 195,00 
 

566,00 
 

475,00 

Custo Unitário Padrão 295,00 
 

896,00 
 

975,00 

       
Custo de Estoque de 

Produtos    65,00 Por Lote 
  

 

2.15 Preços praticados - Ano 0 

Produto Preço por Lote 

Shampoo R$ 450 

Repelente R$ 1.300 

Selante R$ 2.000 

 

2.16 Últimos Investimentos em Propaganda - Ano 0 

Produto Investimento 

Shampoo R$ 20.000 

Repelente R$ 50.000 

Selante R$ 20.000 
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2.17 Últimos Investimentos em Inovação Tecnológica - Ano 0 

Produto Investimento 

Shampoo R$ 20.000 

Repelente R$ 50.000 

Selante R$ 20.000 

 

 

 

Quanto o maior investimento no Repelente em específico, maior a 

possibilidade de receber o Selo Verde, conforme gráfico abaixo: 

 

 

 

Da mesma forma podemos obter a nova tecnologia para o selante (ao 

invés de desembolsar R$ 180.000 adquirindo a tecnologia externamente), 

conforme o gráfico abaixo: 

Fonte: Apostila de Jogos de Negócios – FGV IDE  – Página 36 
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2.18 Informações de Mercado e Inteligência Competitiva 

 

Para o jogo, possuímos a possibilidade de comprar relatórios a partir do 

3º mês (Janeiro e Fevereiro serão gratuitos). Os relatórios disponíveis são: 

Relatório Preço 

Vendas Perdidas de cada Produto R$1.000 por produto 

Lançamentos da Conta Caixa R$ 2.000 

Preços Praticados pela Concorrência R$ 20.000 por produto 

Parcela de Mercado de Todas as 

Empresas R$ 10.000 por produto 

Estatísticas Mensais com Valores 

Mínimos, Médios e Máximos da 

Concorrência Não informado 

Promoção e Propaganda R$ 500 por item  

Inovação Tecnológica R$ 500 por item  

Capacidade Fabril R$ 500 por item  

Número de Trabalhadores R$ 500 por item  

Salário Médio Mensal R$ 500 por item  

Benefícios aos Trabalhadores R$ 500 por item  

Fonte: Apostila de Jogos de Negócios – FGV IDE  – Página 37 
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Receita Bruta de Vendas R$ 500 por item  

Lucro Líquido R$ 500 por item  

Dividendos R$ 500 por item  

Valor da Ação R$ 500 por item  

Relatório Ambiental 

Investir mais do que R$ 40.000 

por mês em SMS 

 

2.19 Gestão da Saúde, Meio Ambiente e Segurança (SMS) - Ano 0 

 

A gestão de SMS na empresa tem como objetivo definir, controlar e 

acompanhar a execução de políticas, diretrizes e práticas de saúde, segurança 

e meio ambiente. 

O gasto médio mensal no Ano 0 foi de R$ 50.000. 

Quanto maior o investimento em SMS, menor as chances de ocorrerem 

contaminação no solo, acidentes de trabalho, não conformidades com a 

legislação etc. 

 

 

A probabilidade Versus Investimento em SMS para a contaminação do solo é 

demonstrada no gráfico a seguir: 
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Existem todos os meses a possibilidade de 30% de fiscalização ambiental. 

A multa pela infração varia de R$ 30.000 até R$ 50.000 dependendo do grau de 

contaminação. Impacto de 5% no valor da ação da empresa. 

2.20 Gestão Financeira – Regras 

 

2.20.1 Empréstimos 

 

Para empréstimos, a taxa de juros varia de 3,45% a 4,5%, dependendo 

do grau de endividamento da Empresa. 

Outra forma de empréstimo é o Crédito Rotativo, o qual os juros são de 

6% ao mês. 

Todos os juros são cobrados no mês subsequente. 

 

 

Fonte: Apostila de Jogos de Negócios – FGV IDE  – Página 40 
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2.20.2 Aplicações Financeiras 

 

Todo dinheiro aplicado estará com um rendimento de 3% ao mês. 

2.20.3 Distribuição de Dividendos 

 

Iremos ter a possibilidade de distribuição de dividendos. Caso o lucro 

acumulado não comporte o montante a ser distribuído, a distribuição se limitará 

ao valor dos lucros acumulados disponíveis. 

2.20.4 Valor da Ação – Ano 0 

 

O valor da ação no final do ano 0 é de R$ 19,52, sendo ofertadas 500.000 

ações em poder público. 

2.21 Desempenho financeiro – Ano 0 

 

A empresa encerra o Ano 0 com um faturamento de R$ 1.127.002.50, dos 

quais R$ 500.000 foram distribuídos na forma de dividendos aos acionistas. O 

retorno do capital inicial, de R$ 5.000.000 foi aproximadamente de 22,5 %. A 

sobra de caixa é de R 1.014.312,50 (incluindo R$ 800.000,00 em aplicações 

financeiras). Do modo de vista geral, o ano encerrou de maneira positiva. 

2.22 Insolvência da Empresa – Regras 

 

Caso o patrimônio líquido seja zerado ou negativo, é declarada a 

insolvência da empresa e por fim, a empresa será retirada do jogo. 

2.23 Avaliação da Empresa – Regras 

 

A avaliação de desempenho da empresa estará atrelada a estratégia definida 

por cada grupo. Tal estratégia irá estabelecer pesos para a pontuação final de 

cada mês. A Estratégia estará embasada em quatro objetivos: 

 Preço da Ação 
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 Capital Circulante Líquido 

 Receita de Vendas 

 Lucro Total 

 

 

3. Metodologia 

 

3.1 Primeiras Ações 

 

A empresa Grupo 4 possuía quatro integrantes com habilidades 

diferenciadas. Uma integrante é contadora de uma grande empresa no ramo do 

varejo em Curitiba, a segunda integrante é empresária, dona de uma fornecedora 

de insumos para uma empresa do ramo de manufatura no interior do Paraná, a 

terceira integrante é recém-formada em Administração de Empresas e 

trabalhava no setor administrativo de uma grande empresa paulistana e por fim 

o quarto integrante, que vos escreve, gerente de projetos digitais de uma grande 

corporação financeira com extensão nacional. 

Inicialmente separamos em duplas para acompanhar a leitura junto ao 

árbitro das regras e situação atual da empresa. Não definimos papéis específicos 

para cada um no grupo, e as decisões eram tomadas a partir do voto simples, 

portanto nossa empresa era gerida por um conselho multidisciplinar com diretos 

iguais e força de voto igual. 

Geramos também como documento a transcrição da apostila dos três 

quadros referentes a demanda mensal nos últimos 4 anos da empresa, focando 

nos três produtos (Shampoo, Repelente e Selante). 

De posse desta informação, adicionada com as informações iniciais da 

empresa e por orientação do professor da disciplina (o mesmo ainda não tinha 

assumido o papel de árbitro no jogo) geramos nossa matriz SWOT, conforme 

figura abaixo: 
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Analisando nossas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças chegamos a 

primeira lista de metas que iriam influenciar nas nossas ações durante o jogo e 

principalmente a nossa estratégia. 

Foram feitas duas rodadas (2 meses) de teste para criarmos um pouco de 

afinidade com a dinâmica do jogo e o uso da ferramenta. Estas rodadas não 

contaram como pontuação para a definição do ranking entre nossos colegas de 

classe concorrentes. 

3.2 Definição de Metas Gerais 

 

Fornecido pela apostila, sabíamos que o produto Shampoo estava em 

declínio (apesar de ser o carro chefe da empresa) e o produto Selante estava 

com alta expectativa de crescimento no mercado devido a praticidade. 

Queríamos também uma boa alavancagem do produto Repelente, o que nos 

motivou a investir bastante para alcançar o mais rápido possível o Selo Verde. 

Outra medida acordada foi que gostaríamos de adquirir a tecnologia para poder 

ofertar o Selante após o mês 4 (1º de Maio era a data alvo). Dentre outras 

informações, gostaríamos de aumentar o patrimônio da empresa e claro, 

pontuarmos como o primeiro no ranking de todas as empresas da classe. 

Diante das informações acima, assumimos a seguintes metas: 

Meta 1 – Primeiro no Ranking. 

Meta 2 – Adquirir a tecnologia para o produto Selante. 

Meta 3 – Minimizar o máximo de gastos com multas ambientais. 

Meta 4 – Adquirir o Selo Verde para o produto Repelente. 
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Meta 5 – Tornar o Selante nosso produto número um. 

Meta 6 – Ser uma empresa que distribui um montante satisfatório de 

dividendos aos nossos acionistas. 

Meta 7 – Mais pessoal para o Grupo: Divertir e aprender muito com a 

simulação. 

 

 

3.3 Definição da Estratégia Inicial 

 

Devido ao apelo das metas em relação aos acionistas e visando um lucro 

satisfatório para obter margem suficiente de manobra frente aos acontecimentos 

desconhecidos que poderiam ocorrer durante o jogo, a estratégia inicial (já com 

o jogo válido) foi definida como: 

Objetivos Estratégicos PESO 

Valor da Ação no Mercado ($) 3 

Capital Circulante Líquido 1 

Receita de Vendas 2 

Lucro Líquido do Exercício 
Acumulado 4 

 

4. Apresentação dos Resultados 
 

4.1. Execução do Jogo – Decisão Mês 1 

 

De posse da estratégia, chegamos a nossa primeira decisão, conforme a 

seguir: 
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4.1.1. Raciocínio utilizado na folha de decisão 1 

 

Notícias da ferramenta: 

» Trabalhadores inconformados com seus salários 

O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de acessórios automotivos do 

Ambiental chama a atenção para a insatisfação que reina entre os trabalhadores. 

Eles não conseguem aceitar não ter tido ajustes nos últimos doze meses ainda 

mais agora que o Banco Central acaba de prever uma inflação de 9% para este 

ano. O Salário Mínimo teve um acréscimo de 8,34% em relação ao ano passado. 

Enquanto isto o Salário Médio dos Trabalhadores das empresas de Indústria de 

acessórios automotivos do Ambiental continua estacionado em R$ 800. O 

representante do Sindicato pergunta: “É justo isto?” E chama a atenção dos 

novos Diretores para a possibilidade de eventuais greves. 

Durante o treino de dois meses, comparando com os nossos 

concorrentes, percebemos que preços na casa dos centavos tinham uma 

performance pequena, porém superior aos casos os quais os preços foram 

declarados sem centavos. Devido a isto, todos os nossos preços ficaram na casa 

de 99 centavos. 

Canalizamos os esforços em propaganda do Selante, em conformidade 

com a meta de torna-lo nosso produto número 1, e equalizamos retirando o 

montante proporcional dos outros dois produtos. 

Shampoo Valores Fator Valores/Ação
Preço de Venda 444,99 Núm. de Trabalhadores 280,00

Promoção e Propaganda 10.000,00 Salário Médio Mensal 800,00

Inovação e Tecnologia 5.000,00 Participação dos Trabalhadores nos Lucros 0,00

Lotes a Produzir 1.100,00 Capacidade Fabril 900,00

Repelente Valores Empréstimo 0,00

Preço de Venda 1.349,99 Aplicação 730.000,00

Promoção e Propaganda 20.000,00 Dividendos 510.000,00

Inovação e Tecnologia 90.000,00 Gastos em SMS 60.000,00

Lotes a Produzir 624,00 Remediar Terreno Não

Selante Valores Comprar Tecnologia Não

Preço de Venda 2.099,99

Promoção e Propaganda 40.000,00

Inovação e Tecnologia 0,00

Lotes a Produzir 212,00

PRODUTO EMPRESA

MÊS 1
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Da mesma forma que direcionamos mais investimento em inovação para 

o produto Repelente, reduzindo proporcionalmente dos outros dois produtos, 

para a obtenção mais rápida do Selo Verde. 

No mês anterior, a empresa tinha apresentado um percentual de horas 

ociosas muito grande. Para regulariza-lo, aumentamos 47% da produção do 

Shampoo, 212% da produção do Repelente e 960% a produção do Selante. 

Também diminuímos em 7% o número de trabalhadores. 

Para nos comprometer com a meta de dividendos satisfatórios 

distribuídos, aumentamos em 2% os dividendos. 

Para uma reserva de caixa, resgatamos 9% da nossa aplicação e por fim, 

para evitar o máximo de multas em relação a contaminação do solo, 

aumentamos em 20% nosso investimento em SMS. 

4.1.2. Resultado das decisões na folha de decisão 1 

Nosso custo de produção aumentou exorbitantemente, fazendo com que 

nosso diferencial de caixa de entrada e saída ficasse positivo, porém muito 

abaixo da expectativa: 1% positivo. 

Saldo final de caixa semelhante ao saldo do mês anterior. Dividendos não 

puderam ser distribuídos em sua totalidade, sendo possível apenas um valor em 

torno de 50% do planejado, em outras palavras, distribuímos todo nosso lucro 

líquido. 

Não tivemos vendas perdidas, e ficamos com um estoque em torno de 

10% de cada produto. 

Como aspecto positivo, nossos custos de horas ociosas baixaram 

drasticamente de R$ 329.000 para R$ 26.080. 

O investimento em SMS foi muito pequeno, ocasionando grau de 

contaminação 1. 

Não adquirimos o Selo Verde. 

Devido a alavancagem do nosso preço de ações e da alta receita de 

vendas, conseguimos nos classificar no 2º colocado. 
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4.2.  Execução do Jogo – Decisão Mês 2 

 

 

4.2.1. Raciocínio utilizado na folha de decisão 2 

 

Notícias da ferramenta: 

» Compra de Informações 

A partir do Mês 3 (março), a menos que o Árbitro decida de outra forma, algumas 

informações dos Relatórios terão de ser solicitadas à priori na Folha de Decisões 

e pagas de acordo com a seguinte tabela: 

1. Estatísticas do Mês = R$ 500 por cada item  

2. Vendas Perdidas = R$ 1.000 por produto 

3. Preços dos Concorrentes = R$ 2.000 por produto 

4. Parcelas de Mercado = R$ 10.000 por produto 

5. Fluxo de Caixa = R$ 20.000 

6. Relatório Ambiental = Investimentos em SMS >= R$ 40.000 

 

Devido ao bom desempenho das vendas no período passado, optamos 

por manter os preços. 

Shampoo Valores Fator Valores/Ação
Preço de Venda 444,99 Núm. de Trabalhadores 290,00

Promoção e Propaganda 10.000,00 Salário Médio Mensal 866,72

Inovação e Tecnologia 5.000,00 Participação dos Trabalhadores nos Lucros 0,00

Lotes a Produzir 1.415,00 Capacidade Fabril 900,00

Repelente Valores Empréstimo 0,00

Preço de Venda 1.349,99 Aplicação 600.000,00

Promoção e Propaganda 20.000,00 Dividendos 510.000,00

Inovação e Tecnologia 130.000,00 Gastos em SMS 75.000,00

Lotes a Produzir 538,00 Remediar Terreno Não

Selante Valores Comprar Tecnologia Não

Preço de Venda 2.099,99

Promoção e Propaganda 50.000,00

Inovação e Tecnologia 0,00

Lotes a Produzir 225,00

PRODUTO EMPRESA

MÊS 2
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Com o objetivo de alavancar mais as vendas do Selante, realizamos um 

investimento de mais 25% em comparação ao mês anterior na propaganda deste 

produto. 

Aumentamos em mais 44% em comparação ao mês anterior os 

investimentos em P&D no Repelente, ainda com a estratégia de adquirir o mais 

rápido possível o Selo Verde. 

Quanto a produção, em comparação ao mês anterior, aumentamos em 

29% os lotes a produzir do Shampoo e 6% nos lotes a produzir do Selante. 

Diminuímos 14% a produção do Repelente devido ao seu alto grau de custo de 

produção, pois queríamos que o estoque deste produto particularmente 

estivesse próximo de 0% (o mês passado apresentou 10% de estoque deste 

produto. Aumentamos em 4% o número de trabalhadores e concedemos um 

aumento de 8% nos salários visando um montante considerável de horas a mais 

e eficientes para o Shampoo e para o Selante. 

A taxa de distribuição de dividendos se manteve constante.  

Para uma reserva de caixa, resgatamos 18% da nossa aplicação e por 

fim, para evitar o máximo de multas em relação a contaminação do solo, 

aumentamos em 25% nosso investimento em SMS. 

4.2.2. Resultado das decisões na folha de decisão 2 

As mudanças realizadas foram positivas, porém de maneira pouco impactante 

no ranking. 

Os valores de nossas ações subiram 6%, nossa Receita subiu 0,5%, capital 

circulante líquido se manteve e nosso lucro líquido subiu em 42%. 

A mão de obra ociosa, diferente das nossas expectativas, obteve um aumento 

de 25%. Isto contradiz a nossa estratégia que o aumento de salário iria aumentar 

a performance da equipe de alguma maneira significativa. 

O terreno chegou ao grau de contaminação 2. 

Caímos para o 5º do ranking. 
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4.3. Execução do Jogo – Decisão Mês 3 

 

 

 

4.3.1. Raciocínio utilizado na folha de decisão 3 

 

Notícias da ferramenta: 

» Fábrica vai a leilão em abril 

Os donos de uma pequena fábrica antiga que está paralisada há alguns meses 

resolveram colocar a empresa a venda. Isso significa que, tanto os equipamentos 

como toda a equipe que ainda não havia sido desligada da empresa, serão 

colocados a disposição de eventuais interessados na compra. Para valorizarem 

o que ainda lhes resta de patrimônio, os donos resolveram fazer um leilão. O 

lance mínimo é de R$ 180.000. O vencedor do leilão levará 180 Unidades Fabris 

(UFs) e 60 trabalhadores. A empresa interessada terá de dar o lance em reais 

na Folha de Decisão do Mês 4 (abril). O pagamento é a vista e imediato, ou seja, 

o pagamento/desembolso será realizado neste mesmo mês de abril. Entretanto, 

a força de trabalho e as máquinas estarão disponíveis apenas no mês seguinte 

à compra, maio, para serem usadas pela empresa vencedora. Em caso de 

empate de lances, a empresa com maior Capital Circulante Líquido será 

declarada vencedora. Em caso de novo empate, será usado um sorteio para 

definir o vencedor. 

» Dissídio Coletivo 

Shampoo Valores Fator Valores/Ação
Preço de Venda 444,99 Núm. de Trabalhadores 319,00

Promoção e Propaganda 10.000,00 Salário Médio Mensal 866,72

Inovação e Tecnologia 5.000,00 Participação dos Trabalhadores nos Lucros 1,00

Lotes a Produzir 1.780,00 Capacidade Fabril 1.000,00

Repelente Valores Empréstimo 0,00

Preço de Venda 1.349,99 Aplicação 800.000,00

Promoção e Propaganda 20.000,00 Dividendos 510.000,00

Inovação e Tecnologia 170.000,00 Gastos em SMS 75.000,00

Lotes a Produzir 899,00 Remediar Terreno Sim

Selante Valores Comprar Tecnologia Não

Preço de Venda 2.099,99

Promoção e Propaganda 50.000,00

Inovação e Tecnologia 0,00

Lotes a Produzir 345,00

PRODUTO EMPRESA

MÊS 3
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O dissídio da categoria dos trabalhadores da indústria de acessórios automotivos 

já está marcado para o Mês 5 (maio). Orlando Pizzolato, Presidente do Sindicato, 

alega que devido à falta de sensibilidade das Diretorias anteriores o Sindicato 

teve de recorrer à Justiça do Trabalho. Entretanto, ele gostaria de se dirigir aos 

novos Diretores solicitando que antecipassem a implementação em suas 

empresas, já agora no Mês 4 (abril), dos aumentos que certamente serão 

concedidos pelos Juízes em maio. Ele gostaria de ver um maior engajamento 

das novas Diretorias nas necessidades dos seus trabalhadores. O pleito do 

Sindicato dos Trabalhadores é: salário de R$ 1.500,00 e participação de 20% 

nos lucros da empresa. 

Mantemos a mesma política de preços do mês anterior. Resolvemos não 

adquirir a fábrica do leilão, preferindo adquirir a capacidade produtiva. 

Concordamos que por hora os investimentos em propaganda estavam em 

um ponto de equilíbrio, portanto mantemos a margem aplicada do mês anterior. 

Aumentamos em mais 31% em comparação ao mês anterior os 

investimentos em P&D no Repelente, ainda com a estratégia de adquirir o mais 

rápido possível o Selo Verde. 

Quanto a produção, em comparação ao mês anterior, aumentamos em 

26% os lotes a produzir do Shampoo, 53% nos lotes a produzir do Selante e 67% 

a produção do Repelente para usar o aumento de 10% no número de 

trabalhadores e da capacidade fabril, que foi de 11%. 

A taxa de distribuição de dividendos se manteve constante.  

Foi decidido reaplicar 33% do nosso disponibilizado em aplicações e 

distribuir 1% de participação de lucros como incentivo aos trabalhados pelo 

aumento considerável de produção do Repelente. 

Remediamos o terreno pois o mesmo estava em grau 2 de contaminação. 

4.3.2. Resultado das decisões na folha de decisão 3 

 

Com o aumento considerável da capacidade fabril (11%), nossa saída 

aumentou muito (R$ 536.000,00) e como mantivemos a política de dividendos, 
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entramos em R$ 222.780,44 no crédito rotativo, possuindo muito dinheiro em 

aplicações (R$ 800.000,00) que poderia facilmente cobrir a dívida. No final do 

exercício, ficamos com R$ 0,00 em caixa. 

O custo de remediação do terreno foi de R$ 80.000,00 devido ao grau 2, 

nos fazendo retornar a um ponto estável (grau 0). 

Tivemos um bom desempenho de vendas do Selante, porém não suficiente 

para que ficássemos em estoque com 15% da produção. 

Tivemos muitas vendas perdidas no Shampoo (13% da produção). 

Manteve-se o 5º do ranking. 

 

4.4. Execução do Jogo – Decisão Mês 4 

 

4.4.1. Raciocínio utilizado na folha de decisão 4 

 

Notícias da ferramenta: 

» Avisos da Coordenação/Árbitro 

1. Resultado do Leilão: os lances e o vencedor do Leilão da Fábrica são 

apresentados na aba Outras Informações. 

2. Na Folha de Decisões do Mês 5 (maio) serão solicitados os pesos dos 

objetivos (Valor da Ação; Capital Circulante Líquido; Receita de Vendas; Lucro 

Total) que serão usados na avaliação da performance da empresa em todos os 

meses do segundo quadrimestre. 

Shampoo Valores Fator Valores/Ação
Preço de Venda 444,99 Núm. de Trabalhadores 350,00

Promoção e Propaganda 10.000,00 Salário Médio Mensal 866,72

Inovação e Tecnologia 5.000,00 Participação dos Trabalhadores nos Lucros 0,00

Lotes a Produzir 1.583,00 Capacidade Fabril 1.000,00

Repelente Valores Empréstimo 0,00

Preço de Venda 1.349,99 Aplicação 0,00

Promoção e Propaganda 20.000,00 Dividendos 100.000,00

Inovação e Tecnologia 170.000,00 Gastos em SMS 75.000,00

Lotes a Produzir 899,00 Remediar Terreno Não

Selante Valores Comprar Tecnologia Sim

Preço de Venda 1.999,99

Promoção e Propaganda 50.000,00

Inovação e Tecnologia 5.000,00

Lotes a Produzir 317,00

PRODUTO EMPRESA

MÊS 4
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» Sindicato se reúne e apoia greve seletiva 

O dissídio da categoria dos trabalhadores da Indústria de acessórios 

automotivos do Ambiental está marcado para o Mês 5 (maio). O Presidente do 

Sindicato afirma que há uma forte adesão dos trabalhadores para a greve. O 

sindicato fez uma votação com seus associados, que apoiaram fazer o que 

chamam de uma “greve seletiva”. Isto é, “a empresa que já estiver concedendo 

o que o Sindicato está pleiteando, não será afetada”, segundo declaração de 

Orlando Pizzolato. 

Ele recorda o pleito: salário de R$ 1.500,00 e participação de 20% nos lucros da 

empresa e lembra aos empresários o esforço e a importância dos trabalhadores, 

que merecem estes ajustes devido às perdas dos últimos anos. 

Diminuímos em 5% do preço do Selante pois estávamos os mais caros de todos 

os grupos. Mantemos os preços do mês anterior para o Shampoo e o Repelente. 

Concordamos que por hora os investimentos em propaganda estavam em 

um ponto de equilíbrio, portanto mantemos a margem aplicada do mês anterior. 

Investimos R$5.000,00 investimentos em P&D no Selante e compramos 

a tecnologia para a substituição do gás efeito estufa, nos custando 

R$180.000,00. 

Quanto a produção, em comparação ao mês anterior, diminuímos em 11% 

os lotes a produzir do Shampoo, 8% nos lotes a produzir do Selante e mantemos 

a produção do Repelente. O aumento de funcionários foi de 10%, visando assim 

diminuir nossas vendas perdidas no Shampoo. 

A taxa de distribuição de dividendos caiu em 80%.  

Foi decidido resgatar 100% das aplicações para cobrir a falta de dinheiro 

em caixa e zerar participação de lucros. 

4.4.2. Resultado das decisões na folha de decisão 4 

Adquirimos finalmente o Selo Verde e compramos a tecnologia para 

podermos vender a produção atual e futura do Selante. 

Com isto, recuperamos um saldo final de disponibilidades de R$ 

627.358,70. 
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Recuperamos a posição de 4º no Ranking. 

4.5. Execução do Jogo – Decisão Mês 5 

 

4.5.1. Raciocínio utilizado na folha de decisão 5 

 

Notícias da ferramenta: 

» Resultado do dissídio é divulgado 

O Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho comunicou o resultado do 

dissídio coletivo. A partir do Mês 6 (junho), inclusive, os trabalhadores das 

Indústrias de acessórios automotivos do Ambiental têm de receber, no mínimo, 

salários mensais de R$ 910,00. Quanto à participação nos lucros, os Juízes 

deixaram para que cada indústria decida o que é mais adequado para os seus 

trabalhadores. A partir de agora, as empresas têm de respeitar, nas suas 

decisões, estes valores mínimos. Por outro lado, os empregados que fizerem 

greve serão penalizados, ou seja, a greve está proibida. 

Fizemos uma votação e mudamos a estratégia para os seguintes pesos: 

 Valor da Ação no Mercado: Peso 2 

 Capital Circulante Líquido: Peso 2 

 Receita de Vendas: Peso 2 

 Lucro Líquido de Exercício Acumulado: Peso 4 

Como tivemos vendas perdidas consideráveis no Shampoo e no Repelente, 

resolvemos aumentar os preços em respectivamente 0,22% e 7,41%. O preço 

do Selante se manteve. 

Shampoo Valores Fator Valores/Ação
Preço de Venda 445,99 Núm. de Trabalhadores 385,00

Promoção e Propaganda 10.000,00 Salário Médio Mensal 1.100,00

Inovação e Tecnologia 5.000,00 Participação dos Trabalhadores nos Lucros 0,00

Lotes a Produzir 1.405,00 Capacidade Fabril 1.100,00

Repelente Valores Empréstimo 0,00

Preço de Venda 1.449,99 Aplicação 0,00

Promoção e Propaganda 20.000,00 Dividendos 150.000,00

Inovação e Tecnologia 50.000,00 Gastos em SMS 75.000,00

Lotes a Produzir 787,00 Remediar Terreno Não

Selante Valores Comprar Tecnologia Não

Preço de Venda 1.999,99

Promoção e Propaganda 50.000,00

Inovação e Tecnologia 5.000,00

Lotes a Produzir 320,00

PRODUTO EMPRESA

MÊS 5
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Concordamos que por hora os investimentos em propaganda estavam em 

um ponto de equilíbrio, portanto mantemos a margem aplicada do mês anterior. 

Em P&D, devido a obtenção do Selo Verde para o Repelente, diminuímos para 

este produto o investimento em 70,59%. Investimentos em P&D nos outros 

produtos se mantiveram de acordo com o último mês. 

Na produção, diminuição de 12,07% na produção do Repelente, de 11,24% na 

produção de Shampoo e aumento de 0,95% no Selante. Aumento de 10% dos 

funcionários e 10% da capacidade fabril. 

Taxa de dividendos aumentada em 50%, ocasionando em R$ 150.000,00. 

Sem remediação no terreno. 

4.5.2. Resultado das decisões na folha de decisão 5 

Devido a um aumento desordenado da capacidade fabril bem como o aumento 

do número de funcionários, obtivemos uma entrada inferior a saída em 16%, o 

que consumiu recursos do nosso fluxo de caixa, nos deixando com a 

disponibilidade em R$ 175.366,81, o que acarretou uma redução de 72% no 

nosso saldo em caixa. 

Nossas ações tiveram um aumento em torno de 7%, porém com a mudança de 

estratégia o índice não representou satisfatoriamente uma mudança no ranking. 

Voltamos a 5º no ranking. 

 

4.6. Execução do Jogo – Decisão Mês 6 

 

Shampoo Valores Fator Valores/Ação
Preço de Venda 439,99 Núm. de Trabalhadores 424,00

Promoção e Propaganda 10.000,00 Salário Médio Mensal 1.100,00

Inovação e Tecnologia 5.000,00 Participação dos Trabalhadores nos Lucros 5,00

Lotes a Produzir 1.738,00 Capacidade Fabril 1.200,00

Repelente Valores Empréstimo 400.000,00

Preço de Venda 1.399,99 Aplicação 0,00

Promoção e Propaganda 70.000,00 Dividendos 50.000,00

Inovação e Tecnologia 50.000,00 Gastos em SMS 75.000,00

Lotes a Produzir 840,00 Remediar Terreno Não

Selante Valores Comprar Tecnologia Não

Preço de Venda 1.899,99

Promoção e Propaganda 50.000,00

Inovação e Tecnologia 10.000,00

Lotes a Produzir 510,00

PRODUTO EMPRESA

MÊS 6
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4.6.1. Raciocínio utilizado na folha de decisão 6 

 

Notícias da ferramenta: 

» Aumento de Insumos 

A desvalorização do Real com a valorização do Dolar está levando a um 

aumento nos custos dos insumos dos produtos do Ambiental. Em particular para 

o Selante, a crise internacional envolvendo a Russia, os USA e a Europa, está 

complicando a produção dos seus insumos. Isto se reflete no preço dos insumos 

(matéria prima e outros) que, já neste Mês 7 (julho), sofrerão as seguintes 

alterações: Shampoo, de R$ 195 para R$ 225; Repelente, de R$ 566 para R$ 

650; e Selante, de R$ 475 para R$ 570. 

» Seca se agrava e racionamento de energia é iminente 

O Governo nega mas estuda a possibilidade da indústria racionar o consumo de 

energia para que não falte luz nos lares brasileiros. Infelizmente, São Pedro não 

nos ajudou nestes últimos meses e os nossos reservatórios d’água estão em 

níveis muito baixos. Está sendo cogitado um racionamento de 20% de energia 

para as Indústrias do Ambiental. Se isto se concretizar, as indústrias terão que 

limitar as suas produções a 80% de suas capacidades fabris. Vamos esperar por 

maiores definições do Governo. 

Quanto aos preços, novamente fizemos uma diminuição de 1,3% no 

Shampoo, 3,4% no preço do Repelente e 5% no preço do Selante, visando um 

aumento de Market Share.  

Um acréscimo considerável em propaganda do Repelente (250%) e o 

investimento deste tipo se manteve como no mês anterior para o resto dos 

produtos. 

Investimento de 100% em P&D no Selante, ocasionando um aumento de 

despesas de R$ 10.000,00 e nada mais para o restante dos produtos. 

Na produção, aumento de 6,7% na produção do Repelente, de 23,7% na 

produção de Shampoo e 59,4% no Selante. Aumento de 10,1% dos funcionários 

e 9,1% da capacidade fabril. 
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Taxa de dividendos diminuída em 66,7%, fixando em R$ 50.000,00. 

Sem remediação no terreno. 

Um empréstimo de R$ 400.000,00 para o giro de caixa. 

4.6.2. Resultado das decisões na folha de decisão 6 

Mais uma vez com o aumento desenfreado de número de funcionários e 

capacidade fabril, nossas saídas de caixa superaram as entradas, desta vez em 

27% nos deixando em saldo negativo. O empréstimo cobriu uma parte, porém 

precisou-se acionar o crédito rotativo no valor de R$ 222.434,86. Ficamos com 

capital circulante negativo em R$ 171.452,86. 

Mantivemos a 5º no ranking. 

 

4.7. Execução do Jogo – Decisão Mês 7 

 

4.7.1. Raciocínio utilizado na folha de decisão 7 

 

Notícias da ferramenta: 

» Racionamento de Energia 

O Governo resolveu implantar, finalmente, o racionamento de energia para as 

indústrias do Ambiental: 15%, a partir do Mês 8 (agosto), inclusive. Isto significa 

que as empresas não poderão utilizar mais do que 85% de sua capacidade fabril. 

O aluguel de 20% de máquinas de terceiros não está proibido mas também terá 

de se limitar aos 85%, devido ao racionamento. Por exemplo, se a empresa tem 

Shampoo Valores Fator Valores/Ação
Preço de Venda 523,25 Núm. de Trabalhadores 400,00

Promoção e Propaganda 10.000,00 Salário Médio Mensal 1.100,00

Inovação e Tecnologia 5.000,00 Participação dos Trabalhadores nos Lucros 0,00

Lotes a Produzir 1.741,00 Capacidade Fabril 1.200,00

Repelente Valores Empréstimo 600.000,00

Preço de Venda 1.724,99 Aplicação 0,00

Promoção e Propaganda 70.000,00 Dividendos 0,00

Inovação e Tecnologia 50.000,00 Gastos em SMS 75.000,00

Lotes a Produzir 806,00 Remediar Terreno Não

Selante Valores Comprar Tecnologia Não

Preço de Venda 2.639,99

Promoção e Propaganda 50.000,00

Inovação e Tecnologia 10.000,00

Lotes a Produzir 145,00

PRODUTO EMPRESA

MÊS 7
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uma capacidade fabril de 900 UFs, ela poderá utilizar na fabricação apenas 765 

UFs (isto é, 85% de 900, aproximadamente) e o aluguel de máquinas de terceiros 

ficará limitada a 153 UFs (20% de 765). 

Visando diminuir o número de vendas perdidas no Shampoo, fizemos um 

acréscimo de 19% no preço deste produto, 23% no preço do Repelente e 39% 

no preço do Selante. 

Concordamos que por hora os investimentos em propaganda estavam em 

um ponto de equilíbrio, portanto mantemos a margem aplicada do mês anterior. 

O investimento em P&D também ficou o mesmo de acordo com o mês anterior. 

Diminuição de 4% e 72% respectivamente na produção de Repelente e 

Selante. Aumento sutil de 0,17% na produção do Shampoo. 

Taxa de dividendos foi zerada pois precisávamos recuperar 

disponibilidade em caixa. 

Sem remediação no terreno. 

Um empréstimo de R$ 600.000,00 para o giro de caixa. 

 

4.7.2. Resultado das decisões na folha de decisão 7 

Recuperamos em 11% positivo a diferença do saldo de entradas e saídas. 

Fomos penalizados com o valor de R$ 175.202,50 em horas ociosas. 

Investimos cerca de R$ 29.000,00 nos relatórios administrativos (até então não 

usados). 

 Devido ao empréstimo, conseguimos finalizar com saldo positivo em caixa de 

R$ 296.542,03. 

O terreno acabou contraindo grau de contaminação 1. 

Houve um aumento considerável de sobras nos estoques, sendo 485 lotes para 

o Shampoo, 203 para o Repelente e 115 para o Selante. 

Ficamos com os preços mais caros de todos os grupos envolvidos no jogo. 

Caímos para o 6º do ranking. 
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4.8. Execução do Jogo – Decisão Mês 8 

 

4.8.1. Raciocínio utilizado na folha de decisão 8 

 

Notícias da ferramenta: 

» Avisos da Coordenação/Árbitro 

Se o Jogo continua além do Mês 8 (agosto): 

Na Folha de Decisões do Mês 9 (setembro) serão solicitados os pesos dos 

objetivos (Valor da Ação; Capital Circulante Líquido; Receita de Vendas; Lucro 

Total) que serão usados na avaliação da performance da empresa em todos os 

meses do terceiro quadrimestre. 

ou 

Se o Jogo termina no Mês 8 (agosto): 

O Jogo foi finalizado.  

1. Na aba Mercado (canto superior direito da tela), a equipe tem acesso ao 

Resultado Final do Grupo, com a pontuação das equipes concorrentes, 

ponderadas ao longo de todos os períodos; 

2. Todas as informações não compradas estão disponíveis nas abas e no excel. 

3. A equipe deve apresentar em cinco minutos:  

a) O que deu certo ou errado no primeiro quadrimestre? Por que?  

b) E nos períodos seguintes? Por que? 

Shampoo Valores Fator Valores/Ação
Preço de Venda 437,99 Núm. de Trabalhadores 340,00

Promoção e Propaganda 10.000,00 Salário Médio Mensal 1.100,00

Inovação e Tecnologia 5.000,00 Participação dos Trabalhadores nos Lucros 0,00

Lotes a Produzir 1.344,00 Capacidade Fabril 1.200,00

Repelente Valores Empréstimo 300.000,00

Preço de Venda 1.399,99 Aplicação 0,00

Promoção e Propaganda 70.000,00 Dividendos 0,00

Inovação e Tecnologia 30.000,00 Gastos em SMS 75.000,00

Lotes a Produzir 782,00 Remediar Terreno Sim

Selante Valores Comprar Tecnologia Não

Preço de Venda 2.099,99

Promoção e Propaganda 50.000,00

Inovação e Tecnologia 10.000,00

Lotes a Produzir 217,00

PRODUTO EMPRESA

MÊS 8
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c) O que recomenda para o futuro da empresa? Por que? 

Diminuição dos preços para melhorar o índice de venda em 16% do Shampoo, 

19% no Repelente e 20% no Selante. 

Concordamos que por hora os investimentos em propaganda estavam em 

um ponto de equilíbrio, portanto mantemos a margem aplicada do mês anterior. 

Diminuição de 40% em P&D para o Repelente, com o objetivo de acumular mais 

caixa. 

Aumento de produção do Selante em 50% e diminuição da produção do 

Shampoo e Repelente em 23% e 3% respectivamente pois estávamos com um 

número considerável destes itens sobrando da produção anterior. 

Taxa de dividendos continua zerada. 

Remediação do terreno no valor de R$ 30.000,00. 

Um empréstimo de R$ 300.000,00 para o giro de caixa. 

 

4.8.2. Resultado das decisões na folha de decisão 8 

 

Recuperamos em 27,5% positivo a diferença do saldo de entradas e saídas. 

Fomos penalizados com o valor de R$ 103.108,00 em horas ociosas. 

Devido ao empréstimo, conseguimos finalizar com saldo positivo em caixa de R$ 

788.829,95 

O terreno manteve o grau de contaminação 1. 

Sem sobras nos estoques, porém com um grande número de vendas perdidas 

os quais foram 474 de Shampoo, 135 de Repelente e 146 de Selante. 

Conseguimos equalizar os preços de acordo com os preços praticados pelos 

outros grupos. 

Retornamos para o 5º do ranking. 
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4.9. Execução do Jogo – Decisão Mês 9 

 

 

4.9.1. Raciocínio utilizado na folha de decisão 9 

 

Mantivemos o preço do Repelente e fizemos um pequeno acréscimo nos 

preços do Shampoo e do Selante, sendo 10% e 5% respectivamente. 

Um investimento agressivo de 400% na propaganda do Shampoo e 

mantivemos o mesmo investimento do mês anterior para o resto dos produtos. 

Investimentos em P&D de acordo com o mês anterior. 

Aumento de produção do Selante em 35% e da produção do Shampoo e 

Repelente em 17% e 16%. 

Taxa de dividendos continua zerada. 

Remediação do terreno no valor de R$ 30.000,00. 

4.9.2. Resultado das decisões na folha de decisão 9 

 

Resultou em uma diferença 7% positiva do saldo de entradas e saídas. 

Horas ociosas zeradas. 

Saldo positivo em caixa de R$ 663.330,32 

O terreno estabilizou (grau de contaminação 0). 

Sobras nos estoques dentro do planejado para o período (10%). 

Shampoo Valores Fator Valores/Ação
Preço de Venda 479,99 Núm. de Trabalhadores 360,00

Promoção e Propaganda 50.000,00 Salário Médio Mensal 1.100,00

Inovação e Tecnologia 5.000,00 Participação dos Trabalhadores nos Lucros 0,00

Lotes a Produzir 1.574,00 Capacidade Fabril 1.200,00

Repelente Valores Empréstimo 0,00

Preço de Venda 1.399,99 Aplicação 0,00

Promoção e Propaganda 70.000,00 Dividendos 0,00

Inovação e Tecnologia 30.000,00 Gastos em SMS 75.000,00

Lotes a Produzir 905,00 Remediar Terreno Sim

Selante Valores Comprar Tecnologia Não

Preço de Venda 2.199,99

Promoção e Propaganda 50.000,00

Inovação e Tecnologia 10.000,00

Lotes a Produzir 293,00

PRODUTO EMPRESA

MÊS 9
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Mantivemos o 5º do ranking. 

 

 

4.10. Execução do Jogo – Decisão Mês 10 

 

 

4.10.1. Raciocínio utilizado na folha de decisão 10 

 

Diminuição dos preços de venda do Shampoo e do Selante em 8,75% e 

4,55% respectivamente. O preço do Repelente se manteve. 

Investimentos em propaganda na ordem de: 40% para o Shampoo, 

28,57% para o Repelente e 180% para o Selante. 

Investimentos em P&D de acordo com o mês anterior exceto para o 

Repelente que teve uma diminuição de 66,67%. 

Aumento de produção do Selante em 46,42% e diminuição da produção 

do Shampoo e Repelente em 14,23% e 2,21% respectivamente. 

Valor dos dividendos definido como R$ 300.000,00. 

4.10.2. Resultado das decisões na folha de decisão 10 

 

Resultou em uma diferença 7% negativo do saldo de entradas e saídas. 

Horas ociosas zeradas. 

Saldo positivo em caixa de R$ 493.808,58 

Shampoo Valores Fator Valores/Ação
Preço de Venda 437,99 Núm. de Trabalhadores 360,00

Promoção e Propaganda 70.000,00 Salário Médio Mensal 1.100,00

Inovação e Tecnologia 5.000,00 Participação dos Trabalhadores nos Lucros 0,00

Lotes a Produzir 1.350,00 Capacidade Fabril 1.200,00

Repelente Valores Empréstimo 0,00

Preço de Venda 1.399,99 Aplicação 0,00

Promoção e Propaganda 90.000,00 Dividendos 300.000,00

Inovação e Tecnologia 10.000,00 Gastos em SMS 0,00

Lotes a Produzir 885,00 Remediar Terreno Não

Selante Valores Comprar Tecnologia Não

Preço de Venda 2.099,99

Promoção e Propaganda 140.000,00

Inovação e Tecnologia 10.000,00

Lotes a Produzir 429,00

PRODUTO EMPRESA

MÊS 10
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O terreno estabilizou (grau de contaminação 0). 

Sobras nos estoques dentro do planejado para o período (10%) com 

exceção do Shampoo, que se manteve zerado, porém teve uma perda de venda 

de 89 lotes. 

Finalizamos como 6º do ranking. 

5. Análise de Resultados 
Conforme informado no tópico anterior, a estratégia foi formada com o 

seguinte sequenciamento de pesos na ordem decrescente: Lucro Líquido do 

Exercício Acumulado, Valor da Ação no Mercado ($), Receita de Vendas e 

Capital Circulante Líquido. 

5.1. Mês 1 

 

Nossa primeira posição no ranking foi 2º lugar. 

 

Abaixo o quadro de resultado frente a nossa estratégia. 

 

  Os dois principais pesos são valor da ação e lucro líquido. Para 

alcançar o preço da ação, mantemos a alta distribuição de dividendos R$ 

510.000,00 e também uma produção aumentada de todos os produtos 

para obtermos uma receita maior o qual, descontando todos os custos, 

geraria um lucro líquido maior. 

 

Apesar do lucro líquido ter sido maior que o mês 0, nossa diferença 

de entradas de saídas de caixa foi relativamente pequena. 

 

Fonte: http://www.simulationportal.com/simulation/painel/index?nv=relatorioGlobal&vv=7&tv=int 
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Obtivemos uma receita de vendas alta, frente a um custo de 

produção relativamente baixo. Portanto podemos dizer que as decisões 

tomadas foram aderentes a nossa estratégia. 

 

Porém, um índice não foi satisfatório e que impacta indiretamente 

todos os objetivos estratégicos, que foi o ambiental. Começamos o mês 

1 já com um grau de contaminação do terreno que interfere tanto nos 

preços das ações (impacto reputacional) quanto no lucro líquido pois 

alguns dos nossos clientes possuem consciência ambiental, podendo 

perder vendas. 

Foi uma sábia decisão não retirar um montante alto dos 

investimentos pois não ficamos sem caixa e o dinheiro ainda continuava 

rendendo consideravelmente. 

 

5.2. Mês 2 

 

 

Todos os objetivos tiveram um fator positivo, porém caímos no 

ranking. 

A diferença do número de entradas e saídas de caixa, ainda era 

muito pequena, mas diferente do mês anterior, foi negativa. 

Houve um aumento considerável de custo com os trabalhadores, 

tanto na quantidade quanto no salário. Aumento de custo também na 

propaganda para evitar a estoque. 

Fonte: http://www.simulationportal.com/simulation/painel/index?nv=relatorioGlobal&vv=7&tv=int 



49 
 

A questão é que, deixamos de vender pelo impacto ambiental. O 

grau de contaminação do solo chegou a 2 e não remediamos o mesmo 

na decisão do mês 2. 

Nossos preços estavam um dos mais altos de todos os grupos, 

justificando também o nosso estoque não vendido. 

Nossa margem líquida de lucro acabou diminuindo. 

Por mais que o total de pontos fosse próximo do total de pontos 

anterior, todo nosso lucro líquido foi absorvido pela divisão de dividendos 

ou seja, começamos a ter a necessidade de resgatar o investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Mês 3 

 

 

Nossas ações tiveram o pior desempenho de todos da equipe, 

portanto recebeu número de ordem 1 (o mais baixo). 

Fonte: http://www.simulationportal.com/simulation/painel/index?nv=relatorioGlobal&vv=7&tv=int 
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Tivemos um desempenho no Lucro Líquido em torno de 50% e de 

quase 30% o desempenho na Receita de vendas frente as outras 

equipes. 

Os custos fixos foram muito altos, fazendo com que a diferença 

entre entradas e saídas fosse muito grande e negativa. Houve a 

aquisição de um crédito rotativo para custear as despesas 

administrativas, a remediação do terreno e 10% do aumento da 

capacidade fabril, pois nosso lucro todo foi distribuído aos acionistas. 

Ficamos com o caixa zerado. 

 

5.4. Mês 4 

 

 

 

Mais uma vez, com um dos piores índices frente aos outros grupos. 

A decisão de diminuição de dividendos impactou o preço da ação, 

porém houve contrapartida do Lucro Líquido. 

Foi um mês o qual perdemos bastante venda, porém como 

precisamos adquirir a tecnologia do Selante (o qual tinha o custo de R$ 

180.000,00), precisamos ter um custo de produção menor. Como 

decidimos produzir menos, obtivemos em contrapartida um alto custo de 

hora ociosa. 

Novamente continuamos a depredar o valor que tínhamos como 

investimento, sacado no mês anterior, ou seja, no pagamento das 

obrigações acordadas, ficamos com caixa negativo e precisamos recorrer 

ao nosso capital de giro para sustentar o mês. 

Fonte: http://www.simulationportal.com/simulation/painel/index?nv=relatorioGlobal&vv=7&tv=int 
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Um ponto positivo é que nosso grau de contaminação do solo se 

mantinha em 0. 

 

5.5. Mês 5 

 

 

 

Houve a mudança de estratégia no qual tentamos normalizar os 

pesos dos 3 primeiros objetivos. 

 

Novamente o desempenho dos índices foi baixo (ficamos no 

penúltimo do ranking na maioria dos valores). 

 

O desempenho nos índices financeiros ficou bem próximo dos 

índices adquiridos no mês 3. 

Novamente as saídas foram maiores que as entradas. Dividimos um 

montante de dividendos sendo que o mesmo era metade do valor do 

nosso lucro. 

Mais uma vez a disponibilidade para o giro de caixa precisou ser 

subtraída. 

 

5.6. Mês 6 

 

Fonte: http://www.simulationportal.com/simulation/painel/index?nv=relatorioGlobal&vv=7&tv=int 

Fonte: http://www.simulationportal.com/simulation/painel/index?nv=relatorioGlobal&vv=7&tv=int 
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Continuamos na posição de penúltimo, porém, como demonstrado 

no quadro acima, todo nosso giro de caixa foi consumido e acabou se 

tornando negativo. Isto se deve ao constante investimento no 

crescimento da fábrica. Em média, a cada 10% de expansão, 

desembolsamos R$ 540.000,00. 

 

Por mais que mantemos um nível razoável de receita de vendas, 

nosso custo fixo devido à expansão e aumento de pessoal consome 

muito deste valor. 

 

5.7. Mês 7 

 

 

Este mês, por mais que estejamos em último colocado, foi um mês 

de recuperação, portanto consideramos positivo os resultados. 

Estávamos com caixa negativo e foi necessário contratar empréstimos 

pois o crédito rotativo possuí uma taxa muito alta. 

O número de ordem em comparação com as outras equipes foi bem 

baixo. 

Fonte: http://www.simulationportal.com/simulation/painel/index?nv=relatorioGlobal&vv=7&tv=int 
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5.8. Mês 8 

 

 

 

Começamos um processo de recuperação. Mesmo sendo 

necessário a aquisição de novos empréstimos para custear nossa 

produção e não ficarmos com giro de capital baixo, estamos conseguindo 

recuperar nosso capital circulante líquido mesmo com a remediação do 

terreno (o mesmo estava no grau 1). 

 

Infelizmente para o corte de custos, cortou-se parte do custo de 

produção, portanto perdemos um número considerável de vendas. 

 

Com a diminuição da produção, custo fixo caiu, porém, a despesa 

como os salários se mantiveram, devido a produção menor, originou-se 

um montante em horas ociosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.simulationportal.com/simulation/painel/index?nv=relatorioGlobal&vv=7&tv=int 
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5.9. Mês 9 

 

 

 

Ainda seguindo a linha de recuperação, porém frente aos outros 

grupos estávamos abaixo da média. Conseguimos índices financeiros 

mais parecidos com o último mês, com uma recuperação substancial em 

cima do capital circulante líquido. 

 

As empresas concorrentes, de acordo com os números, não 

tiveram uma queda como estivemos a partir do 4º mês, portanto seria 

complicado alcança-los nos objetivos. 

 

De qualquer forma, na linha da recuperação o resultado foi positivo 

pois conseguimos quitar todas as dívidas da empresa tornando-a em 

uma empresa estável financeiramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.simulationportal.com/simulation/painel/index?nv=relatorioGlobal&vv=7&tv=int 
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5.10. Mês 10 

 

Por fim, terminamos em último lugar. Os resultados apresentados neste mês, 

economicamente falando, não foram tão bons devido a nossa diferença 

novamente negativa entre as entradas e saídas de caixa. Foi feito um 

investimento massivo em propaganda e na distribuição de dividendos com o 

intuito de alavancar as vendas e o valor da ação, porém o custo da iniciativa se 

mostrou ineficaz com o benefício que ela trouxe. 

6. Conclusão 
 

Do ponto de vista prático, a experiência com a ferramenta jogos de negócios 

foi magnífica. A mesma sintetizou todo o nosso aprendizado ao longo do curso, 

tanto as disciplinas técnicas como as comportamentais foram de grande ajuda 

no nosso andamento no jogo. 

Umas das primeiras identificações o qual percebe-se que poderíamos ter nos 

saído melhores no jogo se refere ao básico Matriz RACI. Não listamos os papéis, 

Fonte: http://www.simulationportal.com/simulation/painel/index?nv=relatorioGlobal&vv=7&tv=int 
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quem iria representar este papel e seu nível de responsabilidade nas diversas 

atividades que precisávamos desempenhar durante o jogo. 

Um fato muito impactante também, foi a pouca atenção na leitura das regras, 

fato gerado talvez devido a ansiedade de se começar a jogar logo, bem como 

uma ausência de checagem dupla de cada regra, os que nos fez confiar em uma 

regra o qual não tinha sido compreendida corretamente. O efeito na má 

interpretação desta regra nos fez crescer muito estruturalmente, porém não 

tínhamos pessoal, maquinário nem capital para sustentar a grande estrutura e 

como o jogo não se permite vender imobilizados, ficamos em uma situação difícil. 

Como um efeito negativo da ação do grupo, considero também a mudança 

de estratégia. Acredito que se mantivéssemos a estratégia o efeito no ranking 

seria menor. Mudanças constantes de estratégia faz com que começamos da 

estaca zero novamente e precisamos mudar toda nossa maneira de pensar para 

lidar com a nova estratégia. 

Cometemos um erro grave também em confiar somente no fluxo de caixa que 

nós estávamos mantendo, ignorando assim os relatórios financeiros que 

poderiam ser comprados no jogo, inclusive os que eram de inteligência o qual 

poderiam nos embasar melhor na tomada de decisão dos meses posteriores. 

Como pontos positivos posso elencar o jogo em si, o clima de competitividade 

entre as equipes, a sinergia entre nosso grupo (um grupo completamente 

heterogêneo e que nunca tinha trabalhado junto durante todo o curso) e depois 

que percebemos uma boa parte dos nossos erros, seguimos com uma estratégia 

o qual recuperou muito a empresa. Acredito que se fosse no jogo da vida real, 

seria questão de pouco tempo para nos recuperarmos e voltarmos a ter 

excelentes índices. 
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