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RESUMO 

 

O presente trabalho demonstra a participação e atuação da Equipe 6 na 

Disciplina Jogos de Negócios, ministrada pelo professor José Dario da 

Conceição Menezes. Os alunos da turma GDCA 02/16 foram divididos em 

equipes que constituíam empresas dentro de um Grupo Industrial atuante no 

nicho de acessórios automotivos que competiam entre si. O jogo ocorreu dentro 

de uma plataforma online chamada Jogo Simulation, onde cada rodada se referia 

a um mês virtual, na qual o presidente de cada equipe ficava responsável pelo 

envio das decisões tomadas pela equipe no mês em questão. As decisões 

estratégicas que deveriam ser tomadas a cada rodada se referiam a definições 

de preços praticados, volume de produção para cada um dos três produtos, 

número de trabalhadores, salário médio mensal e investimentos que seriam 

realizados nas áreas de promoção e propaganda, inovação tecnológica e Saúde, 

Meio Ambiente e Segurança (SMS). Após o término de cada rodada as equipes 

eram avaliadas pela Gestão dos seguintes critérios: Receita de Vendas, Valor 

da Ação, Capital Circulante Líquido e Lucro Líquido Acumulado no Exercício, 

sendo que a própria equipe definia a ponderação que daria a cada um dos itens. 

Ao final de cada rodada o sistema mostrava a classificação das equipes no jogo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Jogos de Negócios. Decisões estratégicas. Gestão. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work demonstrates the participation and performance of 

Team 6 in the Business Games Discipline, taught by Professor José Dario da 

Conceição Menezes. Students of the GDCA 02/16 class were divided into teams 

that constituted companies within an Industrial Group working in the niche of 

automotive accessories that competed with each other. The game took place 

within an online platform called Game Simulation, where each round referred to 

a virtual month, in which the president of each team was responsible for sending 

decisions made by the team in the month in question. The strategic decisions that 

should be taken each round referred to price definitions, production for each of 

the three products, number of employees, average monthly salary and 

investments that would be made in the areas of promotion and advertising, 

technological innovation and Health, Environment and Safety (SMS). After the 

end of each round, the teams were evaluated by the Management of the following 

criteria: Sales Revenue, Share Value, Net Working Capital and Net Income 

Accumulated in the Exercise, and the team itself defined the weight that would 

be given to each of the items. At the end of each round the system showed the 

classification of the teams in the game. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A disciplina Jogos de Negócios, ministrada pelo professor José Dario da 

Conceição Menezes como última disciplina do MBA em Gestão Financeira 

Controladoria e Auditoria proporciona aos alunos colocar em prática todo o 

conhecimento que foi adquirido ao longo do curso, envolvendo decisões 

estratégicas, práticas de gestão, trabalho em equipe, concorrência, mudanças 

no ambiente de negócios, questões ambientais e legais e como tudo isso impacta 

nas decisões que as empresas devem tomar e as consequências que elas 

trazem para o negócio.  

Para essa simulação os alunos da turma GFCA 02/16 foram divididos em 

6 equipes que competiriam entre si como empresas constituindo um Grupo 

Industrial atuante no mercado de acessórios automotivos.  Cada equipe era 

formada por um Presidente, responsável pelo envio das decisões tomadas pela 

equipe ao final de cada rodada, e os demais eram diretores responsáveis cada 

um por uma área da empresa, como: Recursos Humanos, Marketing, Financeira, 

Controladoria, entre outras. 

O jogo ocorria através da plataforma online Jogo Simulation, onde cada 

rodada correspondia ao período de um Mês virtual. Primeiramente cada equipe 

deveria estabelecer ponderadamente por quais critérios seria avaliada: valor da 

ação, receita de vendas, capital circulante líquido e lucro acumulado do 

exercício. Além disso, a cada rodada, deveria tomar decisões envolvendo os 

preços que seriam praticados para cada produto, quantos lotes deveriam ser 

produzidos, capacidade fabril, quantidade de trabalhadores e sua remuneração 

mensal média, investimentos que seriam feitos nas áreas de promoção e 

propaganda, saúde, meio ambiente e segurança, se haveria compra de 

tecnologia, empréstimos, aplicações, dividendos e participação ou não dos 

trabalhadores nos lucros. 

Antes de iniciado o jogo foi passado para as equipes o Manual do 

Ambiental Business Game relativo ao Ano 0, ano anterior da empresa assumida 

pelas equipes, contendo informações gerais sobre em que consistia o jogo e 

informações gerais e principais que as equipes deveriam estar cientes antes do 
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início do jogo como:  mercado de atuação da empresa, seus principais produtos, 

segmentos da indústria, quem eram seus clientes, o capital inicial, práticas de 

marketing, preços, distribuição e o ambiente legislatório. Além disso foram 

fornecidas tabelas com a demanda dos produtos nos últimos anos, os principais 

relatórios da empresa (Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa, Demonstrativo de 

Resultados do Exercício e Índices Financeiros) e preços e parcelas de mercado 

dos principais concorrentes. 

Após absorvidas todas essas informações as equipes deveriam distribuir 

as funções para cada membro da equipe e juntos definirem qual seria a 

estratégia da empresa. Nossa equipe optou por todos participarem de maneira 

geral, sem funções específicas, onde em cada rodada o grupo reunia as 

principais informações, interpretava-as e distribuía as mesmas em planilhas 

feitas pelo próprio grupo, que eram base para as tomadas de decisões a cada 

rodada.  
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 – SUSTENTABILIDADE 

Viana, Silva e Diniz (2001) citam o relatório Nosso Futuro Comum, texto-

base para convocação da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (Eco – 92), que descreve sustentabilidade como  

a capacidade de as gerações presentes atenderem suas 

necessidades sem comprometer a capacidade de as 

gerações futuras fazerem o mesmo. Por motivo de justiça, 

as gerações futuras devem receber uma herança pelo 

menos igual, ou superior, à herança que nossas gerações 

receberam. (VIANA; SILVA; DINIZ, 2001, p.254). 

Com muita frequência o ser humano produz alterações irreversíveis que 

afetam a qualidade de vida humana e a qualidade do desenvolvimento 

socioeconômico. A precaução quanto a quais alterações podem ser aceitas e 

quais representam risco para a sociedade devem estar em constante debate, 

orientando o processo de tomada de decisões das empresas (VIANA; SILVA; 

DINIZ, 2001). 

Trigueiro (2003) afirma que há três instrumentos para a sustentabilidade 

empresarial, o primeiro deles é a ecoeficiência, “uma filosofia de gestão 

empresarial que incorpora a gestão ambiental, associando-a aos objetivos 

econômicos”. Uma empresa para ser considerada ecoeficiente, precisa conhecer 

o sistema natural em que opera, os limites e capacidade do sistema de resistir a 

impactos.  

A ecoeficiência possui sete elementos, são eles: redução do gasto de 

energia com bens e serviços, redução da emissão de substâncias tóxicas, 

redução dos gastos de materiais com bens e serviços, maximização do uso 

sustentável de recursos renováveis, prolongamento da durabilidade dos 

produtos, intensificação da reciclagem de materiais e agregação de valor aos 

bens e serviços (TRIGUEIRO, 2003). 

O segundo instrumento é a Responsabilidade Social Corporativa (RSC), 

nada mais é que o comprometimento dos empresários em ter um comportamento 
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ético que contribua para o desenvolvimento econômico, melhore a qualidade de 

vida dos empregados e de suas famílias, da comunidade local e da sociedade 

como um todo.  

O último instrumento para sustentabilidade empresarial é a Governança 

Corporativa que deve assegurar aos sócios equidade, transparência, prestação 

de contas e responsabilidade pelos resultados, abrangendo todos os 

stakeholders e não apenas os acionistas.  

A empresa em questão precisa garantir a seus clientes que apresenta a 

preocupação em ser sustentável para continuar vendendo seus produtos e 

aumentar a demanda em outros. 

2.2 – ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS 

Segundo Kotler e Keller (2006), o planejamento estratégico de uma 

empresa assegura que atividades como criar, entregar e comunicar valor aos 

clientes sejam executadas corretamente. Portanto, o planejamento estratégico e 

o marketing estão intimamente ligados, uma vez que o primeiro é criado para 

que as metas definidas pelo marketing sejam alcançadas. 

O marketing é um processo por meio do qual pessoas e grupos de 

pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta 

e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros (KOTLER; 

KELLER, 2006). É o esforço contínuo e planejado para que se identifiquem as 

necessidades, desejos e expectativas das pessoas e que estes sejam atendidos, 

e tem como objetivo, fixar no público a imagem que a empresa representa. O 

mercado vem se expandindo cada vez mais rápido e as empresas precisam lutar 

para acompanhá-lo, os clientes estão ficando mais exigentes em relação à 

qualidade, customização, tecnologia, rapidez, atendimento, entre outros fatores 

que constituem suas necessidades e o processo de atendê-las.  

O produto é tudo o que é ofertado ao consumidor de forma tangível ou 

intangível; preço é o único elemento do mix que gera receita sendo, portanto, o 

mais flexível e sensível do conjunto, pois se trata do desembolso; promoção é a 

comunicação da empresa de forma geral; e a praça é o conjunto de fatores 
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envolvidos no processo de disponibilizar um produto ou serviço para os clientes 

em momento e local apropriado. 

O marketing também é responsável por identificar mudanças ambientais 

que interferem no mercado, determinando se elas são oportunidades ou 

ameaças a empresa, conhecida como análise SWOT.  

A análise do ambiente interno vai identificar as características da empresa 

que podem ser potencializadas (forças), ou minimizadas (fraquezas), enquanto 

a análise do ambiente externo identifica situações externas, atuais ou futuras, 

que podem ser aproveitadas adequadamente, influenciando a empresa 

positivamente (oportunidades), ou então, situações que devem ser eliminadas 

ou minimizadas, para que não afetem a empresa negativamente (ameaças). A 

análise SWOT é um sistema simples para posicionar ou verificar a posição 

estratégica da empresa no ambiente em questão, é realizada para analisar o 

cenário em que a empresa se encontra, sendo utilizada como base para a gestão 

e o planejamento estratégico da empresa. A estratégia pode ser definida como 

a determinação das metas e objetivos básicos a longo prazo de uma empresa 

bem como da adoção de cursos de ação e a alocação dos recursos necessários 

à consecução dessas metas (ALFRED CHANDLER JR., 1998). 

De acordo com Kotler e Keller (2006 apud PORTER, 1980) estratégias 

competitivas são ações ofensivas 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. Existem três tipos de 

estratégias corporativas: empresariais, genéricas e funcionais. O processo 

relacionado a estratégia inclui sua formulação, implementação e controle. A 

estratégia da empresa ajuda a definir a forma pela qual a empresa vai agir e qual 

direção irá seguir para atingir seus objetivos. A estratégia envolve a definição de 

missão, visão e valores, que formam a identidade da organização e como ela 

realiza seus negócios. 

2.3 – FINANÇAS 

Segundo Assaf Neto (2009) o estudo sobre as finanças das empresas 

evolui cada vez mais com o passar dos tempos de modo a atender a constante 

evolução dos negócios e suas complexidades. Atualmente utilizam-se as duas 
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abordagens financeiras com ênfase em aspectos como: investimentos 

empresariais; geração de riqueza; ativos e passivos das empresas; estrutura de 

capital e dividendos dentro das empresas; e gestão de riscos. 

De acordo com Assaf Neto (2009), a administração financeira é um campo 

de estudo teórico e prático que objetiva, essencialmente, assegurar um melhor 

e mais eficiente processo empresarial de captação e alocação de recursos de 

capital. Nesse contexto, a administração financeira envolve-se tanto com a 

problemática da escassez de recursos, quanto com a realidade operacional e 

prática da gestão financeira das empresas assumindo uma definição maior de 

amplitude. 

Já que a maioria das decisões empresariais são medidas em termos 

financeiros, “a própria evolução da área financeira imprimiu no administrador 

uma necessidade maior de visualizar toda a empresa, realçando suas 

estratégias de competitividade, continuidade e crescimento futuro” (ASSAF 

NETO, 2009, p.06)  

“A área financeira tem apresentado no mundo contemporâneo uma 

postura mais questionadora e reveladora em relação ao comportamento do 

mercado em geral e ao processo de tomada de decisões empresariais” (ASSAF 

NETO, 2009, p.07).  

De acordo com Assaf Neto (2009) dentro do ambiente empresarial, há 

quatro funções que devem ser exercidas pela administração financeira. A 

primeira envolve o planejamento financeiro, que determina as necessidades de 

expansão da empresa e eventuais problemas futuros. A segunda abrange o 

controle financeiro, que acompanha e avalia todo o desempenho financeiro da 

empresa. A terceira seria a administração de ativos, que deve procurar a melhor 

estrutura de risco e retorno dos investimentos e proporcionar um bom 

gerenciamento de seus valores. E a quarta função é a administração de 

passivos, que cuida da aquisição de fundos e seu gerenciamento. Com base 

nessas funções, pode-se dizer que uma empresa pode tomar três decisões 

financeiras: decisão de investimento, decisão de financiamento e decisão de 

dividendos. As decisões de investimentos são as mais importantes, pois criam 

valor. Elas envolvem todo o processo de identificação, avaliação e seleção de 
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alternativas de investimentos. Já as decisões de financiamento definem quais 

são as melhores ofertas de recursos e a melhor proporção a ser mantida entre 

capital de terceiros e capital próprio. E por fim, as decisões de dividendos, que 

abrangem a alocação do resultado líquido da empresa. Envolve a distribuição de 

parte dos lucros aos acionistas ou o custo de oportunidade de manter esses 

valores retidos. 

Segundo Assaf Neto (2009), a empresa deve primeiro traçar seu objetivo, 

para que possa selecionar as decisões financeiras a serem seguidas e para 

permitir que essas decisões sejam avaliadas.  Sendo que esse objetivo na 

maioria dos casos visa a atender a maximização de riquezas. 
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3 – DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 – AMBIENTE COMPETITIVO  

A empresa atua no mercado de acessórios automotivos com três 

diferentes produtos: Shampoo para carro, película Repelente de chuva e Selante 

de pneu. 

O Shampoo é um produto comum, quase uma commodity, todas as 

empresas detêm a tecnologia para fabricação, possui o diferencial de ser 

ambientalmente superior aos seus similares no mercado, porém a demanda está 

em tendência de queda. 

O Repelente é considerado uma novidade no mercado e como o seu uso 

aumenta a segurança ao dirigir na chuva sua demanda tem crescido 

significativamente. Como o mercado consumidor tem se mostrado cada vez mais 

informado e dando preferência a produtos que além da qualidade tenham 

investimentos em SMS (Saúde, Meio Ambiente e Segurança) é importante a 

obtenção do Selo Verde, indicativo de que a produção foi feita respeitando um 

conjunto de normas pré-estabelecidas de menor impacto ambiental. 

Já o Selante é um produto mais sofisticado, que está no início do seu ciclo 

de vida e está sendo muito bem aceito no mercado, sua demanda tem estimativa 

de aumentar 50% ao ano. Porém a grande preocupação está na sua formulação, 

que utiliza um potente gás de efeito estufa, que será proibido a partir de 1º de 

Maio. Para que sua produção e venda continue são necessários investimentos 

em Pesquisa & Desenvolvimento e em inovação. 

Os produtos são vendidos tanto para clientes individuais como para 

empresas distribuidoras, como oficinas, revendedoras, fabricantes e até 

hipermercados. Tem se observado uma mudança de hábito no mercado 

consumidor, cada vez mais preocupado com aspectos ambientais, 

considerando-o na hora de comprar um produto. Esses clientes são divididos em 

habituais e volúveis. O comprador volúvel é bastante influenciado por promoção 

e tem potencial de se tornar um cliente habitual. Já este tem tendência de 

diminuir e se tornar volúvel com aumento de preços ou falta de produto. Por isso 
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é importante que a empresa tenha investimentos constantes em Promoção e 

Propaganda. 

Com relação a competitividade ela é considerada praticamente ausente, 

com baixos investimentos em pesquisa e desenvolvimento de produtos, tanto 

novos como os já existentes, empresas potencialmente poluidoras e sem 

diferenciação de preços. As empresas existentes atuam a quatro anos nesse 

mercado e dispunham de um capital inicial de cinco milhões de reais. 

 

3.1.1. – SELO VERDE  

Para que a demanda por Repelente continue apresentando um aumento 

é fundamental que a empresa invista em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

para a obtenção do Selo Verde. Este Selo atesta que o produto em questão é 

adequado ao uso e apresenta um menor impacto ambiental em relação aos seus 

similares. Os consumidores se mostram cada vez mais impactados e preferindo 

consumir produtos que não prejudiquem o meio ambiente e também a sua 

saúde.  

3.1.2 – AMBIENTE LEGISLATÓRIO 

O aumento das preocupações dos consumidores com sua saúde e com 

os danos causados ao meio ambiente faz com que os órgãos ambientais estejam 

mais atuantes em suas fiscalizações relativas a poluição de solo e água. Em 

caso de contaminação as empresas poluidoras recebem multas de até 

R$50.000,00. 

Além disso, uma nova legislação foi aprovada proibindo o uso de gases 

que causem efeito-estufa, entre eles o gás GHG189, componente utilizado na 

fabricação do Selante de pneus. Seu uso estará proibido a partir de 1º de Maio. 

A partir desse dia somente o estoque remanescente poderá ser comercializado, 

porém ele não poderá mais ser produzido.  

 

3.2 – GESTÃO  
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3.2.1 – GESTÃO DA PRODUÇÃO 

 

3.2.1.1 – CAPACIDADE INSTALADA 

 

A capacidade fabril inicial da empresa é de 900 unidades fabris por mês. 

O custo deste investimento foi de R$ 4,5 milhões sofrendo depreciação de 0,8% 

ao mês, além da depreciação física que ocorrerá se não houver investimentos 

na manutenção das máquinas em valor equivalente a depreciação, o qual poderá 

afetar a capacidade fabril do próximo mês. Essa capacidade fabril poderá ser 

ampliada ao custo de R$5.000,00 por unidade adicional mais despesas 

adicionais, sendo disponibilizada no mês subsequente, porém limitada a 25% da 

capacidade instalada. Já a redução da capacidade corresponde a taxa de 

depreciação (0,8%), não sendo possível a venda da mesma. Além disso pode 

ser feita a terceirização da produção de até 20% da capacidade fabril através do 

aluguel de máquinas ao custo de R$165,00 por unidade fabril. A utilização da 

capacidade fabril varia de acordo com cada produto sendo: 0,2 UF (UF=Unidade 

Fabril) para um lote de Shampoo, 0,8 para o Repelente e 0,3 para o Selante. 

 

3.2.1.2 – CUSTO DOS INSUMOS, ESTOQUES E PRODUÇÃO 

 

O custo dos insumos por equipamento produzido é de R$195,00 para 

lotes de Shampoo, R$566,00 para Repelente e R$475,00 para Selante. Não há 

dificuldades no fornecimento destes insumos para os produtos. O custo para 

armazenamento de cada produto acabado é o mesmo para todos os produtos e 

tem um valor médio de R$65,00 por mês. 

O Custo Unitário Padrão de cada lote é formado pelos custos da matéria-

prima mais Salários e Encargos e gira em torno de R$295,00 para Shampoo, R$ 

896,00 para Repelente e R$975,00 para Selante. 

 

3.2.2 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

O contingente humano da empresa é de 300 pessoas, trabalhando 160 

horas mensais, com um salário mensal de R$800,00, os quais não podem sofrer 
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redução, porém não existe custo de admissão ou demissão contanto que não 

sejam maiores de 10%. O custo para a empresa desses trabalhadores, devido 

aos encargos trabalhistas equivale ao dobro do seu salário. 

 

3.2.2.1 – CAPACIDADE E HORAS DE TRABALHO 

As horas de trabalho exigidas para a produção de um lote de Shampoo 

são 10 horas, já o Repelente demanda 30 horas e o Selante 50 horas. Se 

necessitarem fazer hora extra o custo é 30% do salário mais os encargos, não 

podendo exceder 32 horas/mês. 

 

3.2.3 – GESTÃO DE MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO 

 

3.2.3.1 – PREÇOS, PROPAGANDA E PROMOÇÃO 

 Os preços praticados tanto pela empresa como pela concorrência no Ano 

0 foram de R$450,00 para os lotes de Shampoo, R$1.300,00 para o Repelente 

e R$2.000,00 para o Selante. 

 Devido à falta de capital de giro foram definidos os gastos mensais com 

Promoção e Propaganda para o Shampoo e para o Selante em R$20.000,00 e 

R$50.000 para o Repelente. 

 Sabe-se que a demanda é bastante influenciada pelos gastos com 

promoções e propagandas, seus impactos são imediatos e permanecem por 

vários meses. 

 

3.2.3.2 – INOVAÇÃO TECNOLOGICA (P&D) 

 No Ano 0 a empresa somente investiu R$10.000,00 em tecnologias para 

o Selante e zerou os mesmos investimentos para o Shampoo e Repelente. É 

fundamental que se invista em P&D para obtenção do Selo Verde para o 

Repelente e para estimular a demanda de todos os produtos, devido a melhora 

em sua qualidade e design, que possuem efeito maior do que a promoção e 

propaganda. Além do aumento na demanda, a obtenção do Selo Verde faz com 

que o valor das ações da empresa aumente em torno de 10% no mês em que o 



19 
 

Selo é adquirido. A probabilidade de obtenção é de 90% com investimentos em 

torno de R$150.000,00. 

A probabilidade de obtenção de uma nova fórmula para o Selante é de 

90% com investimentos em P&D em torno de R$180.000,00. As empresas que 

não investirem o suficiente em tecnologia para a obtenção desta nova fórmula 

poderão comprar a formulação substituta por R$180.000,00. A produção do 

Selante com a nova tecnologia é iniciada somente no mês subsequente a sua 

aquisição. 

 É importante ressaltar que reduções de investimentos tanto em P&D como 

em Promoção e propaganda trazem consequências negativas na demanda mais 

rapidamente do que seus aumentos, por isso a importância de manter uma certa 

constância nesses investimentos. 

 

3.2.3.3 – INFORMAÇÕES DE MERCADO 

 Durante os meses de testes e em janeiro e fevereiro as informações de 

mercado serão fornecidas sem custo, porém a partir de março as empresas que 

quiserem adquirir as mesmas terão que pagar por elas. 

 Os custos giram em torno de R$1.000,00 por vendas perdidas de cada 

produto, R$20.000,00 para Conta Caixa, R$2.000,00 pelos preços praticados 

pela concorrência por produto, R$10.000,00 market-share por produto e 

estatísticas mensais da concorrência em R$500,00 por item. 

Além das informações dos concorrentes as equipes precisam prestar 

atenção as notícias referentes ao ambiente externo que serão fornecidas pelo 

árbitro em meses definidos por ele, como: acordos com o sindicato, dissidio, 

greves, racionamento de energia, entre outras. Elas irão impactar nas decisões 

do jogo e também no resultado das equipes. 

 

3.2.4 – GESTÃO DE SMS – SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

 

 Os gastos com SMS são fundamentais para a empresa obter vantagem 

competitiva diante de seus concorrentes e envolvem a ética, ser ecologicamente 

correta, estar em conformidade com a legislação, identificar e reduzir os riscos 

no ambiente de trabalho e reduzir ou eliminar custos com o passivo ambiental. 
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 Durante o último ano a média mensal dos gastos da empresa foram 

R$50.000,00, contabilizados na DRE. 

 Quanto mais a empresa investir em SMS menores as chances de danos 

ambientais. Investimentos acumulados a partir de R$100.000,00 reduzem a 

chance de danos para 10%, que se referem a danos incontroláveis. Os custos 

de remediação variam de acordo com o grau: grau 1 custo de R$30.000,00, grau 

2 de R$80.000,00 e grau 3 R$150.000,00. Sendo remediada a contaminação é 

extinta, podendo voltar a qualquer momento. Se a empresa optar por 

descontaminar o terreno terá que pagar o custo total de remediação e caso não 

haja contaminação terá ainda uma taxa de mobilização de R$10.000,00. 

 

3.2.4.1 – FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

 A chance de ocorrer uma fiscalização ambiental é de 30% em todos os 

meses, havendo a empresa é obrigada a fazer a remediação imediatamente. 

Além dos custos de remediação haverá também uma multa de R$30.000 se a 

contaminação for de grau 2 e R$50.000,00 se for de grau 3, sendo cobrados no 

mês em questão e o valor de suas ações ainda cairão aproximadamente 5%. 

 

3.2.5 – GESTÃO FINANCEIRA 

 

3.2.5.1 – EMPRÉSTIMOS E APLICAÇÕES 

 Os prazos dos empréstimos solicitados são de 30 dias e podem ser 

renovados à taxa de juro do mês corrente., que varia de acordo com o grau de 

endividamento da empresa, girando em torno de 3,45% a 4,5% ao mês. O teto 

máximo permitido é de 50% do Patrimônio Líquido do mês anterior ao 

empréstimo. Caso a empresa esteja com o caixa negativo ela cairá no crédito 

rotativo ao juro de 6% ao mês. 

 

 Quanto às aplicações elas poderão ser feitas em fundos excedentes todo 

o mês que a empresa desejar sendo limitada ao valor do Patrimônio Líquido do 

mês anterior. Seu rendimento varia de acordo com a conjuntura econômica com 

previsão de ser em torno de 3% ao mês, creditados no próprio mês da aplicação. 
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3.2.5.2 – DIVIDENDOS 

  A distribuição de dividendos poderá ocorrer sempre que existirem lucros 

acumulados suficientes, sendo pagos em espécie no mês declarado. Em 

dezembro a empresa distribuiu R$500.000,00 aos seus acionistas. 

3.2.5.3 – VALOR DA AÇÃO E DESEMPENHO 

 A quantidade de ações circulando no mercado é de 500.000 ações, ao 

preço de R$19,52. Esse valor pode variar de acordo com a expectativa de 

desempenho futuro da empresa, estabilidade e previsibilidade de lucros e 

dividendos e suas tendências de crescimento. 

 

 A empresa apresentou em desempenho satisfatório em dezembro, com 

um faturamento de R$19,7 milhões, lucro de R$1.127.002,50, retorno de 22,5% 

sobre o capital inicial e sobra de caixa de R$1.014.312,50. 

 

 A insolvência da empresa ocorrerá se seu Patrimônio Líquido estiver 

zerado ou negativo. 

 

3.3 - AVALIAÇÃO DA EMPRESA 

A avalição da empresa acontece de acordo com o desempenho alcançado 

nos objetivos estabelecidos pela própria equipe, divididos em: 

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

definido pelo PL, crescimento e estabilidade do e distribuição de 

dividendos, 

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

Passivo Circulante, 

• Receita de vendas – Receita da venda de todos os produtos da 

empresa, 

• Lucro Total – Somatório do lucro líquido obtido em todos os 

períodos de simulação.  
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Aos objetivos mencionados acima são atribuídos pesos, num total de 10 

pontos distribuídos por item. Quanto maior o peso dado ao item, mais importante 

ele é considerado para a avaliação da empresa. A distribuição dos pesos pode 

ser alterada quando autorizada pelo jogo. 

A identificação da equipe vencedora será dada pela média ponderada dos 

resultados obtidos nas rodadas do jogo, onde os pesos equivalem ao mês em 

questão. A equipe de maior média será declarada a equipe vencedora. 

 

3.4 –  TOMADA DE DECISÃO 

Antes de a equipe começar a fase de testes foi necessário estipular qual 

seria a nossa estratégia de jogo. Definimos que iriamos focar no Selante, produto 

de maior margem de contribuição e com previsão de grande aumento de 

demanda, colocaríamos maior peso para o faturamento, investiríamos 

constantemente em P&D para tentar conseguir obter o Selo Verde e ao mesmo 

tempo conseguir desenvolver a tecnologia para poder continuar a produção do 

Selante, após a nova legislação entrar em vigor e por último manter um 

investimento considerável e constante em SMS para evitar ao máximo multas 

ambientais e contaminação do terreno. 

Após definida a estratégia é iniciada a fase de testes para 2 períodos, 

onde enviamos as decisões, porém elas ainda não pontuam, servem somente 

para conhecermos o funcionamento do jogo e termos uma noção do impacto das 

nossas decisões. O instrumento para envio dessas decisões é a Folha de 

Decisão, onde devemos preencher as informações conforme figura 1. 
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Fonte: Apostila da Disciplina de Jogos de Negócios 

 

Quanto as decisões dos Produtos são referentes a: preço de venda, lotes 

a produzir, gastos com promoção, propaganda e tecnologia, por produto 

separadamente. Na parte de Decisões da Empresa, são colocadas decisões 

quanto ao número de trabalhadores, salário médio mensal, participação nos 

lucros e capacidade fabril para o período, assim como decisões financeiras de 

Empréstimos, Aplicações e Dividendos, de acordo com as limitações já 

mencionadas. A folha contempla ainda gastos com SMS e, caso necessário, 

remediação de terreno e compra de tecnologia. 

Há ainda a figura do Árbitro, representado pelo professor José Dario, 

responsável por criar eventos externos, se achar necessário e enviá-los aos 

diretores através da plataforma do Jogo. Para responder perguntas das equipes 

será cobrado R$1.000,00 no período seguinte. 

 

3.5 – INFORMAÇÕES INICIAIS DA EMPRESA 

 

3.5.1 – HISTÓRICO DA EMPRESA 

A empresa atua no mercado de produtos automotivos a 4 anos, foi 

constituída como uma empresa de capital aberto, com capital inicial de R$ 5 
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milhões.  Sua capacidade instalada é de 900 unidades fabris ao custo de R$4,5 

milhões. Esse grande investimento ocasionou problemas de capital de giro, 

impactando o montante baixo em investimentos em promoção e propaganda e 

inovação e obrigando a empresa a fazer empréstimos. 

No último ano, ano 0, o Lucro Total da empresa foi de R$1.127.002,50 do 

qual R$500.000,00 foram distribuídos como dividendos. 

Além dessas informações, foram disponibilizados no Ambiente do Jogo as 

figuras listadas a seguir com as informações financeiras da empresa e 

informações sobre o mercado e seus concorrentes. 

Conforme demostrado pelo Balanço Patrimonial da empresa (Figura 2) 

verifica-se que a empresa finaliza o Ano 0 com um ativo de R$ 5.627.002,50, 

distribuído R$214.312,50 no caixa, R$ 800.000 em aplicações, estoque de 

Shampoo apenas no valor de R$112.690,00 e o restante imobilizado em 

capacidade instalada. 

 

Figura 2 – Balanço Patrimonial 

 

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

   

http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel
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Com a DRE – Demonstração de Resultado de Exercício (Figura 3) 

podemos acompanhar o desempenho das Receitas, Custos e Despesas do 

período, além do Lucro do Exercício, distribuição dos dividendos e se o 

Resultado acumulado do exercício. O mês de dezembro finaliza o Ano 0 com um 

resultado positivo R$61.054,00 e um resultado acumulado de R$627.002,50.  

  

Figura 3 – DRE 

 

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

 

   

http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel
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 Toda a movimentação financeira, entradas e saídas de caixa da empresa, 

são demonstradas no Fluxo de caixa (Figura 4), além do quantitativo aplicado e 

emprestado pela empresa. O saldo final de caixa de dezembro foi de 

R$214.312,50. 

 

Figura 4 – Fluxo de Caixa 

 

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

 

 No relatório da Conta Estoque (Figura 5) podemos observar os estoques 

iniciais e finais de cada produto pela quantidade produzida e vendida dos 

mesmos. O único produto que sobrou estoque para começar o jogo foi o 

Shampoo, 382 unidades. Já o Selante e o Repelente tiveram vendas perdidas 

de 2 e 349 unidades, respectivamente. 

Com a Figura 6, de Preços e Parcelas podemos ver os preços de venda 

praticados pela concorrência para cada produto e o market-share das empresas. 

http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel
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Até o momento não há diferenciação de preços e todas possuem a mesma 

parcela do mercado. 

 

Figura 5 – Conta Estoque 

 

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

 

Figura 6 – Preços e Parcelas 

 

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

 

http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel
http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel
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 Através da Figura 7 podemos acompanhar a situação da nossa empresa 

e também da concorrência quanto há obtenção de tecnologia para a fabricação 

do Selante e também obtenção do Selo Verde. 

 

 

Figura 7 – Selo Verde e Tecnologia 

 

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

 

 Além desses relatórios contamos ainda com as Outras Informações 

Relevantes (Figura 8) conta com um resumo de dados importantes praticados 

pela empresa relativo a custos dos produtos, força de trabalho, capacidade 

utilizada, taxas de juros e ações. 

Figura 8 – Outras informações Relevantes 

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

 

 

3.5.2 – DEMANDA MÉDIA MENSAL  

O árbitro do jogo disponibilizou as equipes informações relativas à 

demanda média mensal de cada produto durante os quatro últimos anos. 

Baseada nessas informações e no histórico da empresa, nossa equipe montou 

uma projeção de demanda futura, levando em conta a sazonalidade das vendas 

que aumenta durante os meses de março e agosto, o ciclo de vida que cada 

produto se encontra e também a nossa estratégia inicial. 

 

Figura 9 – Demanda Média Mensal dos Últimos 4 anos 

    Shampoo Repelente Selante 

Ano - 3 

Jan 2610 342 0 

Fev 2360 339 0 

Mar 3840 528 0 

Abr 3645 516 0 

Mai 3065 483 8 

Jun 3180 450 8 

Jul 3700 579 16 

Ago 4515 675 24 

http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel
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Set 3195 534 20 

Out 3255 516 28 

Nov 2680 429 20 

Dez 3980 618 40 

Ano - 2 

Jan 3170 531 36 

Fev 2700 504 36 

Mar 3500 621 52 

Abr 3260 606 52 

Mai 2570 492 48 

Jun 2635 465 48 

Jul 2795 570 56 

Ago 3405 651 80 

Set 2185 423 52 

Out 1920 417 48 

Nov 1395 303 40 

Dez 1760 387 48 

Ano - 1 

Jan 1350 288 40 

Fev 1575 327 48 

Mar 2450 567 88 

Abr 2690 654 96 

Mai 2275 555 84 

Jun 2190 552 92 

Jul 3025 744 124 

Ago 3735 939 156 

Set 2895 690 124 

Out 2630 723 132 

Nov 1870 477 92 

Dez 2310 651 120 

Ano 0 

Jan 1795 528 104 

Fev 1765 480 92 

Mar 2560 735 152 

Abr 2270 714 148 

Mai 2070 591 120 

Jun 1970 561 132 

Jul 2250 726 168 

Ago 2860 879 208 

Set 2140 702 160 

Out 1995 648 156 

Nov 1510 498 128 
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Dez 1900 699 168 
 

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

Negócios 

Figura 10 – Demanda Shampoo 

 

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

Negócios 

 

Figura 11 – Demanda Repelente 
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Fonte: Planilha Previsão de Demanda – Ambiental do curso de Jogos de 

Negócios 

 

Figura 12 – Demanda Selante 

 

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

Negócios 

 

 

3.7 – FASE PRÉ JOGO 

 Após as equipes terem o acesso e conhecimento de todas as informações 

necessárias da empresa foi iniciada a fase de testes. Os testes duraram 2 

rodadas para entenderem a dinâmica do jogo. Após cada período de testes foi 

possível verificar os relatórios de desempenho e o resultado das equipes. 

Finalizando os dois períodos de testes o jogo é zerado e se inicia o jogo valendo 

pontos. 

 

 Para o período de testes e para todo o jogo em si, nossa equipe montou 

uma planilha no Excel com as informações disponíveis e relevantes para as 

tomadas de decisões e que também simulavam os resultados de cada uma das 

decisões tomadas. 
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 Primeiramente fizemos uma tabela (Figura 13) com a relevância que os 

preços, propaganda, inovação tecnológica e os recursos humanos tinham para 

cada um dos três produtos. Para o Shampoo o item de maior importância era o 

preço pois já estava em fase de maturidade, era já conhecido pelo mercado e 

não precisava de novas tecnologias. Propaganda definimos como um item 

igualmente relevante para todos os produtos, já o produto que mais necessita de 

investimentos em inovação é o Selante, devido a nova legislação. 

 

Figura 13 – Relevância dos itens por produto 

 

Fonte: Planilha elaborada pelo Grupo 6 no Excel 

 Como vimos que o volume de informações era muito grande e além disso 

as decisões possuíam alguns limitadores que não poderiam ser ultrapassados 

como por exemplo, a capacidade fabril e as horas extras, decidimos criar uma 

planilha que serviria de base para as nossas decisões (Figura 14). Essa foi a 

parte que mais levamos tempo para montar, porém ela nos ajudou a enviar a 

folha de decisões antes do tempo estipulado pelo árbitro. Para facilitar o 

preenchimento de informações na planilha colocamos em cor azul as 

informações que não poderiam ser alteradas e em branco as que poderíamos 

mexer.  

Com as informações da planilha conseguíamos estipular qual seria nossa 

projeção de vendas, calculada pela demanda média mensal fornecida, quais 

seriam nossos custos de produção a partir da nossa capacidade fabril e da 

quantidade de lotes que iríamos produzir, os custos totais que teríamos com mão 

de obra, considerando salários, encargos e horas extras, definíamos o preço de 

venda que praticaríamos para cada produtos e por fim chegaríamos a Receita 

Líquida estimada e ao Lucro esperado no período. 

 

  Figura 14 – Planilha Base Equipe 6 
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Fonte: Planilha elaborada pelo Grupo 6 no Excel 

 

Em relação a estratégia de jogo procuramos não realizar muitas 

mudanças no primeiro período de testes para que pudéssemos sentir como era 

o jogo, mantivemos os níveis de capacidade de produção da fábrica bem como 

as políticas salariais, fizemos ajustes quase imperceptíveis nos preços, 

aumentamos os investimentos tecnológicos para o Selante e Repelente e 

também os gastos em SMS, aumentamos a promoção e propaganda do Selante 

que era nosso produto de maior foco e reduzimos um pouco a do Repelente. 
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Nossas decisões nos deixaram entre os primeiros colocados nessa fase 

e como ainda tínhamos acesso as principais decisões das outras equipes 

conseguimos analisar quais medidas tomadas pelas empresas que tivera maior 

impacto para um resultado positivo. Com isso definimos quais seriam as 

decisões chaves a serem tomadas e quais deveriam demandar maior tempo e 

cuidado.  

Desta forma, para a segunda rodada de testes optamos por manter as 

decisões assertivas no primeiro teste e decidimos reduzir R$0,01 no preço do 

shampoo, porque vimos que na primeira rodada quem tomou essa decisão 

ganhou uma parcela maior do mercado. Neste momento o foco do grupo já era 

pensar lá na frente, na fase que o jogo iria realmente valer e se preparar para 

tentar resolver as dificuldades encontradas nos testes de simular mais as nossas 

decisões e de forma mais rápida. 

 

3.8 – INÍCIO DO JOGO DE NEGÓCIOS 

 Após a fase de testes o jogo foi zerado e iniciado, foram 10 rodadas no 

total, com tempo para envio da folha de decisões de aproximadamente 40 

minutos por rodada.  

 

3.8.1 – DECISÃO MÊS 1 

 Para a primeira rodada, como já estávamos a par de como o jogo 

funcionava e quais as decisões eram mais assertivas de acordo com as duas 

rodadas de testes decidimos aumentar a produção do Selante de 20 para 230 

unidades, reduzir seu preço levemente em R$0,11 e aumentar a promoção e a 

propaganda em 150% para alavancar suas vendas e ganhar parcela de 

mercado. Com relação ao Shampoo reduzimos seu preço de venda em R$0,01 

e para isso tivemos que aumentar um pouco a sua produção pois sabíamos que 

essa pequena redução de preço fazia com que suas vendas tivessem um 

significativo aumento sem precisarmos investir em propaganda. Aplicamos a 

mesma estratégia do Shampoo para o Repelente, porém reduzimos o 

investimento em Propaganda pois achamos muito elevado.  
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Aumentamos consideravelmente os investimentos em P&D tanto para o 

Repelente como para o Selante para tentarmos obter o Selo Verde, para o 

Repelente e a tecnologia necessária para mantermos a produção do Selante a 

partir de maio. Reduzimos a distribuição de dividendos de acordo com nossos 

lucros que foram estimados em R$ 250.000,00 e reduzimos um pouco a 

aplicação para reduzir riscos de cairmos no crédito rotativo. Mantivemos os 

mesmos gastos em SMS para tentar evitar multas ambientais e contaminação 

do terreno. Aumentamos também em R$1,00 no salário dos funcionários 

tentando evitar uma possível greve futura.  

Essa foi nossa rodada de melhor resultado, ficamos em 1º Lugar, ficamos 

com a maior parcela de mercado tanto para o repelente como para o selante 

mesmo sem ter os menores preços de mercado, porém perdemos receita de 

vendas do Shampoo. Tivemos uma Receita de Vendas de R$1.811.371,47, um 

saldo final de caixa de R$359.457,21 e um Lucro Líquido de R$249.110,49. 

 

Figura 15 – Folha de Decisões Mês 1 

DECISÕES PRODUTOS 

Decisões por mês Ano 0 Mês 1 

Preço de Venda Shampoo R$450,00 R$444,99 

Promoção e Propaganda Shampoo R$20.000,00 R$20.000,00 

Inovação e Tecnologia Shampoo R$0,00 R$0,00 

Unidades a Produzir Shampoo 750 1500 

Inovação e Tecnologia Repelente R$0,00 R$30.000,00 

Unidades a Produzir Repelente 200 650 

Preço de Venda Repelente R$1.300,00 R$1.299,99 

Promoção e Propaganda Repelente R$50.000,00 R$35.000,00 

Promoção e Propaganda Selante R$20.000,00 R$50.000,00 

Inovação e Tecnologia Selante R$10.000,00 R$45.000,00 

Unidades a Produzir Selante 20 230 

Preço de Venda Selante R$2.000,00 R$1.999,89 

Gastos em SMS R$50.000,00 R$75.000,00 

Dividendos R$500.000,00 R$200.000,00 

Aplicação R$800.000,00 R$600.000,00 

Empréstimo R$0,00 R$0,00 

Capacidade Fabril 900 900 

Participação dos Trabalhadores nos Lucros 0,00% 0,00% 

Salário Médio Mensal R$800,00 R$801,00 

Núm. de Trabalhadores 300 300 
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DECISÕES ESTRATÉGICAS 

Item por ponderação   Mês 1 

Valor da Ação no Mercado ($)   2 

Capital Circulante Líquido   1 

Receita de Vendas   4 

Lucro Líquido do Exercício Acumulado   3 

Fonte: Folha de Decisões enviada pelo Grupo 6 

Figura 16 – Resultado Mês 1 

 

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

 

 

3.8.2 – DECISÃO MÊS 2 

 Antes de iniciarmos o mês 2 tivemos a notícia de que os trabalhadores 

estavam inconformados com os seus salários, para tentar solucionar este 

problema aumentamos os salários em 10% devido a inflação de 9%. Como a 

nossas vendas de shampoo tinham caído resolvemos acompanhar os preços 

praticados pelo mercado e reduzir a sua produção. Como estávamos com o 

maior Market-share de Selante e pouco estoque nós aumentamos a sua 

produção e reduzimos o seu preço. A quantidade produzida de repelente foi 

mantida pois tivemos um estoque inicial. 

Visando manter a meta de obter tecnologia para o Selante e o Selo Verde 

aumentamos ambos os investimentos. Reduzimos a aplicação em R$300.000 

para evitar entrar no crédito rotativo. 
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Figura 17 – Folha de Decisões Mês 2 

DECISÕES PRODUTOS 

Decisões por mês Mês 1 Mês 2 

Preço de Venda Shampoo R$444,99 R$419,99 

Promoção e Propaganda Shampoo R$20.000,00 R$20.000,00 

Inovação e Tecnologia Shampoo R$0,00 R$0,00 

Unidades a Produzir Shampoo 1500 1200 

Inovação e Tecnologia Repelente R$30.000,00 R$40.000,00 

Unidades a Produzir Repelente 650 650 

Preço de Venda Repelente R$1.299,99 R$1.299,99 

Promoção e Propaganda Repelente R$35.000,00 R$35.000,00 

Promoção e Propaganda Selante R$50.000,00 R$50.000,00 

Inovação e Tecnologia Selante R$45.000,00 R$55.000,00 

Unidades a Produzir Selante 230 280 

Preço de Venda Selante R$1.999,89 R$1.989,99 

Gastos em SMS R$75.000,00 R$75.000,00 

Dividendos R$200.000,00 R$200.000,00 

Aplicação R$600.000,00 R$300.000,00 

Empréstimo R$0,00 R$0,00 

Capacidade Fabril 900 900 

Participação dos Trabalhadores nos Lucros 0,00% 0,00% 

Salário Médio Mensal R$801,00 R$880,00 

Núm. de Trabalhadores 300 300 

     
DECISÕES ESTRATÉGICAS  

Item por ponderação Mês 1 Mês 2 

Valor da Ação no Mercado ($) 2   

Capital Circulante Líquido 1   

Receita de Vendas 4   

Lucro Líquido do Exercício Acumulado 3   

Fonte: Folha de Decisões enviada pelo Grupo 6 

 Como resultado ficamos com um estoque de todos os produtos, mas esse 

era o nosso objetivo, já que o próximo mês seria um dos meses de maior 

demanda do ano. Perdemos uma pequena fatia do mercado de Repelente, 

porém ganhamos a maior parcela de Shampoo, devido ao menor preço 

praticado. 

 

 

Figura 18 – Resultado Mês 2 
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Fonte: http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel 

 

 

3.8.3 – DECISÃO MÊS 3 

 Devido ao mês três ser um dos meses de maior demanda decidimos 

aumentar a produção e o preço do shampoo, para nos igualarmos ao mercado 

e mantivemos o mesmo investimento em promoção e produção. Quanto a 

produção dos outros produtos, aumentamos 50 lotes do Repelente e 20 do 

Selante. Devido ao aumento de produção de todos os produtos aumentamos 

também o número de trabalhadores de 300 para 330. A aplicação deste mês foi 

de R$700.000 e os dividendos foram mantidos. 

 

Figura 19 – Folha de Decisões Mês 3 

DECISÕES PRODUTOS 

Decisões por mês Mês 2 Mês 3 

Preço de Venda Shampoo R$419,99 R$430,00 

Promoção e Propaganda Shampoo R$20.000,00 R$20.000,00 

Inovação e Tecnologia Shampoo R$0,00 R$0,00 

Unidades a Produzir Shampoo 1200 2000 

Inovação e Tecnologia Repelente R$40.000,00 R$40.000,00 

Unidades a Produzir Repelente 650 700 

Preço de Venda Repelente R$1.299,99 R$1.299,99 

Promoção e Propaganda Repelente R$35.000,00 R$35.000,00 

Promoção e Propaganda Selante R$50.000,00 R$50.000,00 

Inovação e Tecnologia Selante R$55.000,00 R$55.000,00 

Unidades a Produzir Selante 280 300 

Preço de Venda Selante R$1.989,99 R$1.989,99 

Gastos em SMS R$75.000,00 R$75.000,00 
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Dividendos R$200.000,00 R$200.000,00 

Aplicação R$300.000,00 R$700.000,00 

Empréstimo R$0,00 R$0,00 

Capacidade Fabril 900 900 

Participação dos Trabalhadores nos 
Lucros 0,00% 0,00% 

Salário Médio Mensal R$880,00 R$880,00 

Núm. de Trabalhadores 300 330 
 

  

INFORMÇÕES COMPRADAS Mês 3  
Receita Bruta de Vendas R$500,00  

Lucro Líquido R$500,00  
Parcela de Mercado Concorrentes Selante R$10.000,00  

Preços de Venda dos Concorrentes 
Selante R$2.000,00  

Fonte: Folha de Decisões enviada pelo Grupo 6 

Como resultado vendemos todos os Selantes e Repelentes e ficamos com 

estoque de 121 lotes de Shampoo, foi o mês em que nossa Receita de Vendas 

foi a maior para todos os produtos, com um aumento em relação ao mês anterior 

em mais de 50%. Fechamos o mês com um saldo final de R$634.052,68, já 

aplicados R$700.000,00, aumentamos o nosso Lucro Líquido acumulado de 

R$437.421,76 para R$843.969,35, e o valor da ação subiu R$4,20. 

Recebemos a notícia que o dissídio dos trabalhadores ocorreria no mês 

5, e que o pleito deles era o salário de R$1.500,00 e participação nos lucros de 

20%. A partir deste mês teríamos que comprar as informações que nos 

interessassem. Compramos as informações de Receita Bruta de Vendas, Lucro 

Líquido e parcela de mercado e preço de venda dos concorrentes em relação ao 

Selante, que era nosso produto de maior parcela de mercado. 

 

Figura 20 – Resultado Mês 3 
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Fonte: http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel 

 

3.8.4 – DECISÃO MÊS 4 

O mês 4 foi o mês em que daríamos os lances para o leilão de uma fábrica 

antiga que estava paralisada, o que proporcionaria ao arrematador mais 180 

unidades fabris e 60 trabalhadores, o lance mínimo era R$180.000,00, 

desembolso imediato. Queríamos muito comprar a fábrica para aumentarmos 

nossa produção e o número de trabalhadores para não ter que ficar pagando 

hora-extra. Nosso lance foi de R$851.992,75. Para tanto decidimos zerar nossa 

aplicação.  

Para o mês em questão decidimos reduzir 100 lotes de produção do 

Shampoo, devido ao nosso estoque inicial de 121 lotes. Aumentamos a produção 

do Selante, pois estávamos com os estoques zerados e também aumentamos 

seu preço para aumentarmos nossa receita, já que tínhamos o maior market-

share. O restante das decisões foi mantido. 

 

Figura 21 – Folha de Decisões Mês 4 

DECISÕES PRODUTOS 

Decisões por mês Mês 3 Mês 4 

Preço de Venda Shampoo R$430,00 R$430,00 

Promoção e Propaganda Shampoo R$20.000,00 R$20.000,00 

Inovação e Tecnologia Shampoo R$0,00 R$0,00 

Unidades a Produzir Shampoo 2000 1900 

Inovação e Tecnologia Repelente R$40.000,00 R$40.000,00 

Unidades a Produzir Repelente 700 700 

Preço de Venda Repelente R$1.299,99 R$1.299,99 

Promoção e Propaganda Repelente R$35.000,00 R$35.000,00 

Promoção e Propaganda Selante R$50.000,00 R$50.000,00 

Inovação e Tecnologia Selante R$55.000,00 R$55.000,00 

Unidades a Produzir Selante 300 425 

Preço de Venda Selante R$1.989,99 R$2.094,99 

Gastos em SMS R$75.000,00 R$75.000,00 

Dividendos R$200.000,00 R$200.000,00 

Aplicação R$700.000,00 R$0,00 

Empréstimo R$0,00 R$0,00 

Capacidade Fabril 900 900 

Participação dos Trabalhadores nos 
Lucros 0,00% 0,00% 
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Salário Médio Mensal R$880,00 R$880,00 

Núm. de Trabalhadores 330 330 
 

  

INFORMÇÕES COMPRADAS Mês 3 Mês 4 

Receita Bruta de Vendas R$500,00 R$500,00 

Lucro Líquido R$500,00 R$500,00 

Parcela de Mercado Concorrentes Selante R$10.000,00 R$10.000,00 

Preços de Venda dos Concorrentes 
Selante R$2.000,00 R$2.000,00 

Vendas perdidas Selante R$0,00 R$1.000,00 

Fonte: Folha de Decisões enviada pelo Grupo 6 

Tivemos um gasto muito grande com mão de obra ociosa, de 

R$105.270,00. Encerramos o mês com os estoques de todos os produtos 

zerados e ainda tivemos perdas consideráveis de venda tanto para Selante 

quanto para Repelente, reduzindo bruscamente nossa Receita de Vendas. 

Nossa parcela de mercado caiu para o Shampoo e para o Repelente. Todos 

esses quesitos levaram a queda na nossa colocação. Além disso não 

conseguimos arrematar a fábrica, ficou com o Grupo 3 por R$1.000.000,00 e 

tivemos que comprar a tecnologia para o Selante. 

 

Figura 22 – Resultado Mês 4 

 

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

 

 

3.8.5 – DECISÃO MÊS 5  

No mês 5 ocorreu a Greve Seletiva, aos empresários que não acataram o 

pleito do Sindicato iria ocorrer a greve dos trabalhadores. Como nosso grupo não 
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acatou, tivemos a greve, com isso tivemos que contratar mais funcionários e 

reduzir a produção de todos os produtos. Como pretendíamos vender toda a 

produção reduzida, decidimos aumentar as aplicações para R$900.000,00. 

Também diminuímos os investimentos em inovação e tecnologia, pois já 

tínhamos comprado a tecnologia necessária para a produção do Selante. Para 

tentar melhorar o preço das nossas ações aumentamos os dividendos para 

R$250.000,00. 

 

Figura 23 – Folha de Decisões Mês 5 

DECISÕES PRODUTOS 

Decisões por mês Mês 4 Mês 5 

Preço de Venda Shampoo R$430,00 R$430,00 

Promoção e Propaganda Shampoo R$20.000,00 R$20.000,00 

Inovação e Tecnologia Shampoo R$0,00 R$0,00 

Unidades a Produzir Shampoo 1900 1700 

Inovação e Tecnologia Repelente R$40.000,00 R$35.000,00 

Unidades a Produzir Repelente 700 550 

Preço de Venda Repelente R$1.299,99 R$1.299,99 

Promoção e Propaganda Repelente R$35.000,00 R$35.000,00 

Promoção e Propaganda Selante R$50.000,00 R$50.000,00 

Inovação e Tecnologia Selante R$55.000,00 R$50.000,00 

Unidades a Produzir Selante 425 340 

Preço de Venda Selante R$2.094,99 R$2.094,99 

Gastos em SMS R$75.000,00 R$75.000,00 

Dividendos R$200.000,00 R$250.000,00 

Aplicação R$0,00 R$900.000,00 

Empréstimo R$0,00 R$0,00 

Capacidade Fabril 900 900 

Participação dos Trabalhadores nos 
Lucros 0,00% 0,00% 

Salário Médio Mensal R$880,00 R$880,00 

Núm. de Trabalhadores 330 363 
 

  

INFORMÇÕES COMPRADAS Mês 4 Mês 5 

Receita Bruta de Vendas R$500,00 R$500,00 

Lucro Líquido R$500,00 R$500,00 

Parcela de Mercado Concorrentes Selante R$10.000,00 R$0,00 

Preços de Venda dos Concorrentes 
Selante R$2.000,00 R$2.000,00 

Vendas perdidas Selante R$1.000,00 R$1.000,00 
 

  

DECISÕES ESTRATÉGICAS   
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Item por ponderação Mês 5   

Valor da Ação no Mercado ($) 2   

Capital Circulante Líquido 4   

Receita de Vendas 3   

Lucro Líquido do Exercício Acumulado 1   

Fonte: Folha de Decisões enviada pelo Grupo 6 

Nesse mês conseguimos reduzir nossos gastos com mão de obra ociosa 

e não tivemos custos com horas-extras. Conforme previsto, vendemos tudo o 

que produzindo, sobrando somente 10 lotes de shampoo como estoque final. 

Conseguimos aumentar o valor das nossas ações e aumentamos o Lucro 

Líquido em aproximadamente 30%. Mesmo sendo atingidos pela greve 

conseguimos ter um resultado melhor do que o esperado e melhoramos nossa 

colocação no jogo em 2 posições. 

 

Figura 24 – Resultado Mês 5 

 

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

 

3.8.6 – DECISÃO MÊS 6 

Com o fim da greve e o dissídio dos trabalhadores, os salários passaram 

a ser R$890,00 e além disso os trabalhadores conseguiram obter uma 

participação nos lucros de 5%. Com a retomada da capacidade produtiva 

conseguimos aumentar a produção de todos os nossos produtos, que estavam 

com os estoques iniciais praticamente zerados e com potencial de crescimento 

de vendas, pois devido a compra de informações no mês 5 sabíamos que 

tínhamos perdido vendas no Repelente de 174 lotes. Aumentamos os 
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investimentos em P&D para continuar buscando a obtenção do Selo Verde para 

o Repelente, que passou de R$35.000,00 para R$110.000,00. Mantivemos a 

mesma política de preços e demais gastos. Como nosso caixa, de acordo com 

nossas projeções permitia, aumentamos a aplicação para R$1.100.000,00. 

 

Figura 25 – Folha de Decisões Mês 6 

DECISÕES PRODUTOS 

Decisões por mês Mês 5 Mês 6 

Preço de Venda Shampoo R$430,00 R$430,00 

Promoção e Propaganda Shampoo R$20.000,00 R$20.000,00 

Inovação e Tecnologia Shampoo R$0,00 R$0,00 

Unidades a Produzir Shampoo 1700 1750 

Inovação e Tecnologia Repelente R$35.000,00 R$110.000,00 

Unidades a Produzir Repelente 550 700 

Preço de Venda Repelente R$1.299,99 R$1.299,99 

Promoção e Propaganda Repelente R$35.000,00 R$35.000,00 

Promoção e Propaganda Selante R$50.000,00 R$50.000,00 

Inovação e Tecnologia Selante R$50.000,00 R$50.000,00 

Unidades a Produzir Selante 340 370 

Preço de Venda Selante R$2.094,99 R$2.094,99 

Gastos em SMS R$75.000,00 R$75.000,00 

Dividendos R$250.000,00 R$250.000,00 

Aplicação R$900.000,00 R$1.100.000,00 

Empréstimo R$0,00 R$0,00 

Capacidade Fabril 900 900 

Participação dos Trabalhadores nos 
Lucros 0,00% 5,00% 

Salário Médio Mensal R$880,00 R$890,00 

Núm. de Trabalhadores 363 363 
 

  

INFORMÇÕES COMPRADAS Mês 5 Mês 6 

Receita Bruta de Vendas R$500,00 R$500,00 

Lucro Líquido R$500,00 R$500,00 

Vendas perdidas Repelente R$0,00 R$1.000,00 

Preços de Venda dos Concorrentes 
Selante R$2.000,00 R$2.000,00 

Vendas perdidas Selante R$1.000,00 R$1.000,00 

Fonte: Folha de Decisões enviada pelo Grupo 6 

 

Figura 26 – Resultado Mês 6 
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Fonte: http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel 

Não vendemos como o esperado os produtos Shampoo e Selante, 

deixando-nos com estoque final de 122 e 48 lotes respectivamente, porém 

continuamos com grande parcela de mercado de ambos os produtos, mas uma 

leve queda de receita de ambos também. Já em relação ao Repelente tivemos 

30 lotes de venda perdidos e um aumento muito grande na receita de vendas do 

mesmo, o que nos deu margem para enfim aumentarmos o preço do produto no 

mês seguinte e ocasionou um resultado bem positivo no final da rodada, 

mantendo nossa posição. 

 

3.8.7 – DECISÃO MÊS 7 

Duas notícias importantes foram divulgadas para o mês 7, a primeira de 

que poderia haver um aumento no custo de insumos, e a segunda sobre a 

possibilidade de racionamento do consumo de energia que reduziria para 85% a 

capacidade fabril já no mês 8. A notícia do racionamento foi aplicada na nossa 

planilha de projeções imediatamente e sentimos necessidade de aumentar as 

UFs para podermos continuar nossa produção, porém dividimos esse aumento 

para ocorrer em 2 meses, sendo 100 UFs para o mês 7. Além de produzirmos 

no limite da nossa capacidade tivemos que trabalhar com horas extras e 

terceirização. 

Percebemos somente nessa rodada que não tínhamos repassado o 

aumento dos salários nos preços, então decidimos aumentar os preços dos 

nossos produtos, 19% para o Shampoo, 13% para o Repelente e 10% no 

Selante. Aumentamos os gastos com propaganda e marketing para todos os 
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produtos, reduzimos os dividendos para R$200.000,00 e recorremos a 

empréstimo no valor de R$ 600.000,00, com o intuito de alavancar o capital. 

 

Figura 27 – Folha de Decisões Mês 7 

DECISÕES PRODUTOS 

Decisões por mês Mês 6 Mês 7 

Preço de Venda Shampoo R$430,00 R$499,13 

Promoção e Propaganda Shampoo R$20.000,00 R$50.000,00 

Inovação e Tecnologia Shampoo R$0,00 R$0,00 

Unidades a Produzir Shampoo 1750 2000 

Inovação e Tecnologia Repelente R$110.000,00 R$110.000,00 

Unidades a Produzir Repelente 700 840 

Preço de Venda Repelente R$1.299,99 R$1.473,40 

Promoção e Propaganda Repelente R$35.000,00 R$55.000,00 

Promoção e Propaganda Selante R$50.000,00 R$70.000,00 

Inovação e Tecnologia Selante R$50.000,00 R$50.000,00 

Unidades a Produzir Selante 370 426 

Preço de Venda Selante R$2.094,99 R$2.297,19 

Gastos em SMS R$75.000,00 R$75.000,00 

Dividendos R$250.000,00 R$200.000,00 

Aplicação R$1.100.000,00 R$700.000,00 

Empréstimo R$0,00 R$600.000,00 

Capacidade Fabril 900 1000 

Participação dos Trabalhadores nos Lucros 5,00% 5,00% 

Salário Médio Mensal R$890,00 R$890,00 

Núm. de Trabalhadores 363 363 
 

  

INFORMÇÕES COMPRADAS Mês 7  
Receita Bruta de Vendas R$500,00  

Lucro Líquido R$500,00  
Preços de Venda dos Concorrentes 

Repelente R$2.000,00  
Preços de Venda dos Concorrentes Selante R$2.000,00  

Preços de Venda dos Concorrentes Shampoo R$2.000,00  
Parcela de Venda dos Concorrentes Selante R$10.000,00  

 

Figura 28 – Resultado Mês 7 
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Fonte: http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel 

 Encerramos o mês com aumento de Receita de Vendas em todos os 

nossos produtos, porém ficamos com estoque final alto de Shampoo e 

novamente perdemos venda em Repelente, de 101 lotes e estoque de Selante 

de 38 lotes. O Lucro líquido subiu para R$452.680,58, aumentando 

consequentemente o lucro acumulado. Nossas ações também valorizaram de 

R$31,47 para R$36,37.  

 

3.8.8 – DECISÃO MÊS 8   

 A notícia divulgada no mês 7, de que poderia ocorreu um aumento no 

preço dos insumos, não se concretizou, então foi negociado para não termos 

mais aumento nos insumos, somente o racionamento da energia elétrica em 

15%. Como no mês 7 temíamos o aumento no custo dos produtos tínhamos 

aumentado o preço do Shampoo e essa decisão nos fez perder muito Market-

share, então decidimos novamente baixar o seu preço e também sua produção, 

devido ao alto estoque inicial. Para continuamos nossa busca pela obtenção do 

Selo Verde para o Repelente, que até agora não havia se concretizado mesmo 

com nossos investimentos constantes, decidimos aumentar a inovação e 

tecnologia do mesmo em 18%. Devido a agosto ser o mês de maior demanda, 

aumentamos a produção do Repelente de 840 para 948, assim como a do 

Selante para 480 lotes, e para atender esse aumento de produção ampliamos 

também a capacidade fabril de 1000 para 1100 UFs. Aumentamos em 

aproximadamente R$20,00 o preço do Repelente, para nos aproximarmos dos 
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preços praticados no mercado. Mantivemos os empréstimos de R$600.000,00 e 

aumentamos os dividendos para R$300.000,00. 

 

Figura 29 – Folha de Decisões Mês 8 

DECISÕES PRODUTOS 

Decisões por mês Mês 7 Mês 8 

Preço de Venda Shampoo R$499,13 R$470,00 

Promoção e Propaganda Shampoo R$50.000,00 R$50.000,00 

Inovação e Tecnologia Shampoo R$0,00 R$0,00 

Unidades a Produzir Shampoo 2000 1800 

Inovação e Tecnologia Repelente R$110.000,00 R$130.000,00 

Unidades a Produzir Repelente 840 948 

Preço de Venda Repelente R$1.473,40 R$1.493,00 

Promoção e Propaganda Repelente R$55.000,00 R$55.000,00 

Promoção e Propaganda Selante R$70.000,00 R$70.000,00 

Inovação e Tecnologia Selante R$50.000,00 R$50.000,00 

Unidades a Produzir Selante 426 480 

Preço de Venda Selante R$2.297,19 R$2.297,19 

Gastos em SMS R$75.000,00 R$75.000,00 

Dividendos R$200.000,00 R$300.000,00 

Aplicação R$700.000,00 R$900.000,00 

Empréstimo R$600.000,00 R$600.000,00 

Capacidade Fabril 1000 1100 

Participação dos Trabalhadores nos Lucros 5,00% 5,00% 

Salário Médio Mensal R$890,00 R$890,00 

Núm. de Trabalhadores 363 363 

Fonte: Folha de Decisões enviada pelo Grupo 6 

Mantivemos a maior parcela de mercado para o Selante, porém perdemos 

uma quantidade expressiva de vendas de todos os produtos e acabamos o mês 

com nossos estoques zerados. Não tivemos custos com hora-extra, porém 

tivemos com mão de obra ociosa. Nosso capital circulante líquido reduziu 

significativamente de R$ 1.073.995,97 para R$705.087,43 em razão do nosso 

caixa, mas nossas ações continuaram subindo, dessa vez para R$40,56. 

 

Figura 30 – Resultado Mês 8 
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Fonte: http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel 

 

3.8.9 – DECISÃO MÊS 9  

Para o mês 9, mantivemos os preços de vendas, e reduzimos os valores 

de investimento em Inovação e Tecnologia e em Promoção e Propaganda, pois 

s fatores vinham afetando significativamente o nosso caixa. Como nosso peso 

maior para a classificação era no caixa, tomamos essa decisão. Reduzimos as 

quantidades produzidas devido à queda de demanda prevista para os próximos 

meses, mas mantendo a capacidade fabril. Desta vez aumentamos os 

empréstimos para R$800.000,00 a fim de melhorar nosso capital de giro e 

também reduzimos os dividendos para R$150.000,00 e aplicamos 

R$1.000.000,00 

 

Figura 31 – Folha de Decisões Mês 9 

DECISÕES PRODUTOS 

Decisões por mês Mês 8 Mês 9 

Preço de Venda Shampoo R$470,00 R$470,00 

Promoção e Propaganda Shampoo R$50.000,00 R$50.000,00 

Inovação e Tecnologia Shampoo R$0,00 R$0,00 

Unidades a Produzir Shampoo 1800 1750 

Inovação e Tecnologia Repelente R$130.000,00 R$75.000,00 

Unidades a Produzir Repelente 948 770 

Preço de Venda Repelente R$1.493,00 R$1.493,00 

Promoção e Propaganda Repelente R$55.000,00 R$40.000,00 

Promoção e Propaganda Selante R$70.000,00 R$40.000,00 

Inovação e Tecnologia Selante R$50.000,00 R$40.000,00 

http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel
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Unidades a Produzir Selante 480 445 

Preço de Venda Selante R$2.297,19 R$2.297,19 

Gastos em SMS R$75.000,00 R$75.000,00 

Dividendos R$300.000,00 R$150.000,00 

Aplicação R$900.000,00 R$1.000.000,00 

Empréstimo R$600.000,00 R$800.000,00 

Capacidade Fabril 1100 1100 

Participação dos Trabalhadores nos Lucros 5,00% 5,00% 

Salário Médio Mensal R$890,00 R$890,00 

Núm. de Trabalhadores 363 363 
 

  
 

  

DECISÕES ESTRATÉGICAS   

Item por ponderação Mês 9  

Valor da Ação no Mercado ($) 1  

Capital Circulante Líquido 5  

Receita de Vendas 2  

Lucro Líquido do Exercício Acumulado 2  

Fonte: Folha de Decisões enviada pelo Grupo 6 

No final do mês 9 tivemos como resultado um aumento de Receita de 

vendas para o Selante e o Repelente, porém queda de receita do Shampoo pois 

mesmo tendo ganhado uma parcela do mercado tivemos uma sobra de estoque 

de 188 lotes. Mesmo tendo reduzido a produção dos nossos produtos ainda 

tivemos custos com hora-extra. Conseguimos um bom resultado nos nossos 

indicadores, com aumento de todos eles. Ações subiram para R$49,21, nosso 

capital circulante líquido subiu quase 60%, receitas de vendas totais 

aumentaram para R$2.905.999,55 fechando com um lucro acumulado de 

R$3.049.119,39. 

Figura 32 – Resultado Mês 9 
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 Fonte: http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel 

 

3.8.10 – DECISÃO MÊS 10 

Para o último mês do jogo tomamos como decisão manter os preços de 

vendas já praticados, reduzimos pela metade os gastos com propaganda e 

promoção de todos os produtos e como até agora não tínhamos conseguindo 

obter o Selo Verde, e este seria o último mês de jogo reduzimos bruscamente 

também nossos gastos com Inovação e Tecnologia. Como tínhamos estoque 

inicial do Shampoo diminuímos a sua produção em aproximadamente 8%, mas 

aumentamos 24% e 30% as produções de Repelente e Selante, 

respectivamente. Mantivemos os gastos em SMS constantes para evitar sermos 

fiscalizados e multados, não fizemos empréstimos e diminuímos os dividendos 

de R$150.000,00 para R$50.000,00, aplicando R$1.500.000,00. Mantivemos a 

capacidade fabril, porém aumentamos o número de trabalhadores de 363 para 

399, devido ao aumento de produção do Repelente e Selante. 

 

Figura 33 – Folha de Decisões Mês 10 

DECISÕES PRODUTOS 

Decisões por mês Mês 9 Mês 10 

Preço de Venda Shampoo R$470,00 R$470,00 

Promoção e Propaganda Shampoo R$50.000,00 R$25.000,00 

Inovação e Tecnologia Shampoo R$0,00 R$0,00 

Unidades a Produzir Shampoo 1750 1601 

Inovação e Tecnologia Repelente R$75.000,00 R$25.000,00 

Unidades a Produzir Repelente 770 956 

Preço de Venda Repelente R$1.493,00 R$1.493,00 

Promoção e Propaganda Repelente R$40.000,00 R$20.000,00 

Promoção e Propaganda Selante R$40.000,00 R$20.000,00 

Inovação e Tecnologia Selante R$40.000,00 R$20.000,00 

Unidades a Produzir Selante 445 581 

Preço de Venda Selante R$2.297,19 R$2.297,19 

Gastos em SMS R$75.000,00 R$75.000,00 

Dividendos R$150.000,00 R$50.000,00 

Aplicação R$1.000.000,00 R$1.500.000,00 

Empréstimo R$800.000,00 R$0,00 

Capacidade Fabril 1100 1100 

Participação dos Trabalhadores nos Lucros 5,00% 5,00% 

http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel
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Salário Médio Mensal R$890,00 R$890,00 

Núm. de Trabalhadores 363 399 

Fonte: Folha de Decisões enviada pelo Grupo 6 

Figura 34 – Resultado Mês 10 

 

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

Como resultado da última rodada do jogo, tivemos um custo elevado com 

horas extras, superestimamos demasiadamente as vendas de todos os 

produtos, o que nos deixou com uma grande quantidade de estoque final e um 

custo grande de estocagem, consequentemente. Apresentamos queda na 

Receita de Venda de todos os nossos produtos, provavelmente devido a perda 

de grande parcela de mercado. Apesar de todos esses pontos negativos, nossas 

ações terminaram com um preço de R$55,80, nosso capital circulante fechou em  

R$1.577,526,65 e nosso lucro acumulado do exercício ficou em R$3.581.975,89, 

nos deixando em quarta posição no final do jogo. 

 

http://www.jogosimulation.com.br/simulation/painel
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4 – CONCLUSÃO 

 

  A disciplina Jogos de Negócios foi bastante desafiadora para mim e 

extremamente importante e acredito ter finalizado da melhor maneira possível o 

curso de Gestão Financeira Controladoria e Auditoria. Após termos tido esses 

quase dois anos de aprendizado teórico das principais matérias que envolvem a 

gestão de um negócio foi somente com essa disciplina e com o jogo em si que 

pudemos colocar em prática todo o conhecimento adquirido com o curso e 

também com a experiência individual de cada um dos integrantes das equipes. 

Trabalhamos todos de maneira conjunta e totalmente harmônica, onde íamos a 

cada etapa do jogo discutindo e trocando conhecimentos sobre as decisões que 

deveríamos tomar a cada rodada do jogo.  

O decorrer dos meses do jogo ocorreu de maneira muito rápida, onde 

tínhamos uma quantidade imensa de informações acerca do que se tratava a 

empresa, seus produtos, seu histórico e além disso a cada mês surgiam novas 

informações externas que afetavam intensamente as nossas decisões. Sem a 

elaboração da planilha que norteava nossas decisões a cada mês seria muito 

mais difícil, trabalhoso e demorado decidirmos todas as variáveis. E é 

exatamente isso que ocorre na prática de qualquer empresa, é preciso tomar 

decisões rápidas o tempo todo, da maneira mais assertiva possível e ainda elas 

sofrem influência de fatores externos que fogem do controle do gestor. 

Nossa equipe procurou sempre trabalhar apoiada na estratégia que 

adotamos para seguir, analisando as variáveis chaves, a previsão de demanda, 

procurando equilibrar a quantidade que deveria ser produzida com a capacidade 

instalada e tentando enxugar os custos e aumentando a receita, sempre levando 

em consideração os fatores ambientais e a obtenção tanto da tecnologia para o 

Selante como o Selo Verde para o Repelente. Analisando sempre de forma 

conjunta os fatores que teriam nos levado ao resultado obtido, as decisões 

equivocadas que tomamos e o que poderíamos melhorar para a próxima rodada, 

visando sempre buscar a primeira colocação, assim como todas as equipes. 

Apesar de termos ficado em quarto lugar no jogo acredito que nossa 

equipe, de forma geral, foi bem, principalmente na forma de trabalhar em 
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conjunto. Terminamos o jogo com um bom lucro líquido mantido em todas as 

rodadas, o segundo maior do jogo, um crescimento constante no valor das 

nossas ações, a terceira mais valorizada do mercado. Analisando o jogo em sua 

totalidade, acredito que erramos principalmente na hora de pontuar os critérios 

aos quais seriamos analisados, dando maior pontuação para o capital circulante 

líquido ao invés do Lucro líquido e valor da ação, que foram nossos melhores 

resultados. Outro ponto que deixamos a desejar foi na totalidade de vendas 

perdidas, tínhamos pouca capacidade produtiva e gastamos com horas extras, 

outras vezes com mão de obra ociosa e também terceirização, o que acabaram 

por afetar o nosso caixa durante as rodadas. 

Foi uma experiência memorável e extremamente didática tanto para mim 

como, acredito, para todos os participantes. Conseguimos colocar todos os 

nossos conhecimentos a prova, trabalhando contra o tempo, de forma amigável 

e divertida com todas as outras equipes, buscando tomar sempre as melhores 

decisões e por fim, vencer o jogo. Não fomos os campeões, porém tivemos um 

resultado extremamente positivo e satisfatório, visto que todas as equipes eram 

muito competentes e trabalharam muito bem, tornando o jogo extremamente 

desafiante e que proporcionou um fechamento de curso da melhor maneira 

possível. 
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