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RESUMO

Este trabalho aborda se as habilidades e competências contábeis são um diferencial para

a tomada de decisão do administrador, no ambiente dos jogos de empresas. Dessa forma

a pesquisa tem como objetivo apresentar o curso de administração, os conhecimentos

contábeis necessários para a formação do administrador e relacionar esses conceitos

com o jogo de empresas. No referencial teórico será apresentado o curso superior, a

formação do curso de administração no Brasil, as habilidades e competências contábeis

necessárias para o administrador e o jogo de empresas como método de aprendizagem e

a sua relação com a contabilidade. Para isto, na metodologia foi realizado um estudo de

caso com as empresas do ambiente simulado e como coleta de dados serão utilizados

questionários com alunos que já conhecem o jogo de empresas, além de entrevistas com

os integrantes das organizações que fazem parte do ambiente simulado. O estudo analisa

a percepção dos alunos com relação aos conceitos contábeis. Por fim, pode-se concluir

que os alunos pesquisados consideram a contabilidade como um diferencial, porém não

conseguem aplicar os conceitos assimilados com o jogo de empresas.

Palavras-chaves: Administração, Contabilidade e Jogo de empresas.



ABSTRACT

This monograph discusses if the accounting abilities and skills are a differential for

decision making by the administrator, in this study the environrnent being worked is the

business game. Thus the research aims to present the course of administration, the

accounting knowledge required for the formation of the administrator and to relate these

concepts to the business game. In the Theoretical framework will be presented the

graduation course, the formation of Administration course in Brazil, the accounting

skills and competence necessary for the administrator and the business game as a

method of learning along with its relationship with accounting. For this, the

methodology will be a case study with the companies in the simulated environrnent and

as data collection will be used questionnaires to students who already know the game

business and interviews with members of organizations that are part of the simulated

environment. The study analyzes the students' perception with respect to accounting

concepts. Finally, it is possible to conclude that surveyed students consider accounting

as a differential, but fail to apply the concepts assimilated with the business game.

Keywords: Administration, Accounting and Business game.
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INTRODUÇÃO

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Inserir-se no mercado de trabalho não é uma tarefa simples. As organizações

aumentam cada vez mais o nível de aceitação o que gera uma busca maciça por qualificação.

Ao se comparar à quantidade da população brasileira que tem acesso a educação em nível

superior, não só em países desenvolvidos, mas com relação a países em desenvolvimento, o

Brasil se encontra atrasado e deficitário (BERTERO, 2006).

De acordo com Ernesto Faria especialista em análise de dados educacionais e a partir

de um relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE),

,oBrasil encontra-se em último lugar em um grupo de 36 países, com relação ao percentual de

graduados na população de 25 a 64 anos. Os dados, baseados no ano de 2008, indica que

somente 11% dos brasileiros, na faixa etária citada acima, possuem diploma universitário.

Enquanto que em outros países da OCDE a média é mais que o dobro da brasileira

apresentando um percentual de 28%. Como exemplo pode-se citar o Chile com 24% e a

Rússia com 54% (ZERO HORA, 2011).

Há uma preferência na escolha para o curso de Administração nos estados brasileiros

por dois motivos: primeiramente o curso possui um amplo campo de atuação, permitindo

assim que empreendedores não se especifiquem em apenas uma área do curso, mas que

possam atuar em várias áreas existentes em uma organização. O segundo motivo seria a

grande quantidade de alunos que buscam uma rápida ascensão no mercado e que se submetem
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a funções e salários que não correspondem à categoria de administradores. A origem

socioeconômica dos alunos de administração encontram-se, em maior parte, na classe média

baixa, os mesmos não imaginam-se alcançando tais funções por isso se contentam com

poucas oportunidades e reduzidas remunerações (BERERO, 2006).

De acordo com o Conselho Nacional de Educação, em sua Resolução nO4 de 2005, as

diretrizes curriculares dos cursos de Administração, devem contemplar em seus projetos

pedagógicos conteúdos que estejam relacionados com os estudos antropológicos, filosóficos,

psicológicos, ético-profissionais, políticos, comportamentais, econômicos, contábeis,

jurídicos, bem como relacionados com as tecnologias da comunicação e informação.

Segundo com a pesquisa realizada pela CFA (2006) ocorreu uma consolidação do

perfil do Administrador "como um profissional que atua com visão sistêmica da organização,

tendo com isso condições de articular as suas diversas áreas internas". A mesma pesquisa

apresenta o percentual das áreas onde o conhecimento especifico é considerado essencial, são

elas: Administração de pessoas / equipes com 62,19%;Administração financeira e

orçamentária com 60,12%; Administração estratégica com 57,45%; Visão ampla, profunda e

articulada do conjunto das áreas de conhecimento com 54,60%; Administração de vendas e

marketing com 51,90%.

Os estudos contábeis para o administrador são de suma importância, pois são eles os

agentes responsáveis pelas tomadas de decisões. A contabilidade fornece, além das

demonstrações básicas e finais de cada período, um fluxo contínuo de informações sobre os

mais variados aspectos da gestão financeira e econômica das empresas, como os índices

financeiros e econômicos, por exemplo, (Equipe de professores da USP, 2008).

Com o objetivo de fornecer aprendizagem vivencial para Ciências Sociais Aplicadas

como foco nos cursos de Administração, Contabilidade e Economia, os Jogos de Empresas

oferecem aos participantes o exercício e a análise de problemas empresariais, e a prática da

tomada de decisão em organizações simuladas. Esta metodologia baseia-se num modelo de

simulação em que as características de uma determinada empresa e do ambiente que a

envolve são retratadas de forma aproximada às situações reais para que decisões sejam postas
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em prática. A importância dos jogos de empresa como instrumento no ensino e treinamento

para os estudantes e executivos vem apresentando uma grande contribuição ao exercício da

tomada de decisões e ao desenvolvimento de habilidades fundamentais à atividade eficaz de

um executivo (SAUAIA, 2008).

De acordo com o cenário apresentado, em que descreve a situação do ensino superior

no país, a estrutura do curso de administração e a partir de um ambiente simulado, este

trabalho busca responder a seguinte questão: as habilidades e competências contábeis são

relevantes para a tomada de decisão na atuação profissional do administrador?

1.2 JUSTIFICATIVA

o interesse desse estudo deve-se ao fato dos conceitos contábeis serem fundamentais a

formação do administrador tendo em vista que para o mercado de trabalho esses

conhecimentos específicos fazem parte do grupo dos mais importantes. Logo este trabalho

visa à análise do comportamento dos alunos da Universidade Federal Fluminense, campus de

Volta Redonda, durante as disciplinas de Laboratório de Gestão Simulada I e Laboratório de

Gestão Simulada 11em que todas envolvem o conceito de Jogos de Empresas.

Este trabalho é relevante para o curso de Administração e consequentemente para os

professores, pois através dele pode-se averiguar se os assuntos lecionados e a forma como os

mesmos são transmitidos têm sido realmente eficazes. Para os alunos a importância está

relacionada ao que o mercado profissional solicita já que os conhecimentos específicos são

um dos fatores mais influenciadores para o empregador (CFA, 2005).

Através da análise desse trabalho poder-se-á verificar se os alunos compreendem e

aplicam os conceitos contábeis em suas empresas simuladas relacionando a sua utilização

com o desempenho da empresa.
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é analisar se as habilidades e competências contábeis

são levadas em consideração para a tomada de decisão na atuação profissional do

administrador, ao se utilizar a metodologia de ensino de jogos de empresa.

1.3.2 Objetivos Específicos

Os principais objetivos são:

• Apresentar os objetivos gerais do curso de Administração;

• Apresentar as habilidades e competências contábeis necessárias para a

formação do administrador;

• Relacionar a utilização dos conceitos contábeis na tomada de decisão com os

jogos de empresas.

1.4 SUPOSIÇÃO

Os conceitos contábeis podem atuar de forma significativa na formação de

administradores. A incompreensão desse fato pode acarretar em graves consequências no

perfil do mesmo. Os Jogos de Empresas oferecem aos graduandos a oportunidade de

vivenciar todas as teorias lecionadas em sala de aula e em paralelo a verificação das mesmas.

As dificuldades enfrentadas pelas empresas, inclusive as que não possuem a área contábil bem

estruturada podem ser observadas através do desempenho da mesma no jogo.
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1.5 METODOLOGIA

Lakatos e Marconi (2005, p.83) afirmam que o método "é o conjunto de atividades

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo,

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões na pesquisa".

1.5.1 Classificação da Pesquisa

De acordo com as taxionomias de tipos de pesquisa descritas por Vergara (2009), a

pesquisa pode ser qualificada por dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios.

Este trabalho quanto aos fms se classifica como descritiva e exploratória. A pesquisa é

descritiva, pois "expõe características de determina população ou de determinado fenômeno.

Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal

explicação.". E pode ser considerada exploratória, pois "é realizada em área na qual há pouco

conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua natureza de sondagem, não comporta

hipóteses que, todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa." conforme as ideias

apresentadas por Vergara (2009, p.42).

Com relação aos meios este estudo classifica-se de forma bibliográfica, documental,

pesquisa de campo e estudo de caso. A pesquisa se classifica como bibliográfica, pois é

realizado um "estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros,

revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral.". Este estudo

é documental devido à investigação "realizada em documentos conservados no interior de

órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou com pessoas". Pode ser uma pesquisa de

campo, pois é feito uma "investigação empírica realizada no local onde ocorreu um fenômeno

ou que dispõe de elementos para explicá-lo.". E por fim pode ser classificada como estudo de

caso, pois é definido como "o circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas como

pessoa, família, produto, empresa, órgão público, comunidade ou mesmo país. Tem caráter de

profundidade e detalhamento." segundo Vergara (2009, p. 43 e 44).
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1.5.2 Instrumentos de Coleta de Dados

Para coleta de dados será realizado a aplicação de questionário e entrevistas com as

empresas que participam do ambiente simulado.

Para Vergara (2009, p.52), o questionário "caracteriza-se por uma série de questões

apresentadas ao respondente por escrito", que pode ser classificando como aberto ou fechado.

Para este estudo será utilizado questionário fechado, pois proporcionará maior agilidade para

os estudantes que por ventura participarem da pesquisa. O roteiro utilizado para o
,...

questionário pode ser encontrado no APENDICE I.

Marconi e Lakatos (2005, p. 197), definem a entrevista como "um encontro entre duas

pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto,

mediante uma conversação de natureza profissional". Segundo as autoras as entrevistas

podem ser dividas em: padronizada ou estruturada, em que o entrevistador segue um roteiro

antemão estipulado; e despadronizada ou não-estruturada, onde o entrevistador fica livre para

desenvolver a situação em qualquer direção que julgue adequado. Para este trabalho será

utilizado a entrevista padronizada ou estruturada onde o roteiro utilizado encontra-se no

APÊNDICE 11.

1.6 DELIMITAÇÃO

Este trabalho pretende abordar os fundamentos contábeis necessários à formação de

administradores e sua aplicação em um ambiente simulado. Primeiramente fixar-se-á atenção

na formação dos administradores em geral, após será enfatizado os ensinamentos contábeis

determinando assim características essenciais para a gestão de uma empresa no ambiente

simulado.

o estudo ficará restrito ao Instituto de Ciências Humanas e Social de Volta Redonda

mais especificamente para a disciplina de Laboratório de Gestão Simulada I. Não será objeto
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.1 O Ensino Superior

Uma retrospectiva do ensino superior em contexto mundial e posteriormente em

âmbito nacional pode ser descrito, de acordo com Peleias (2006), primeiramente definindo a

universidade como uma instituição medieval que com o passar do tempo trouxe grandes

contribuições para a humanidade através dos trabalhos e das pesquisas realizadas.

Segundo Peleias (2006), uma das universidades mais antigas do mundo é de Karueein,

no Marrocos, ainda em funcionamento. Já na Europa a universidade mais antiga é de Bolonha

criada em 1088. Alguns anos depois surgiram a universidade de Salemo em 1089, a de Paris

em 1125 e a de Oxford em 1167. Na América Latina a primeira universidade instituída fora na

República Dominicana em 1538 e no Brasil, somente no ano de 1912, fora criada a

universidade do Paraná, que duraria apenas três anos.

O início da educação do ensino superior no Brasil se deu com a transferência da

família real portuguesa para o Brasil em 1808, que até o momento era fruto do período

colonial. Nesse momento foram criadas as primeiras escolas superiores: o Colégio Médico-

Cirúrgico da Bahia, e a cadeira de Anatomia do Hospital Militar do Rio de Janeiro. No

entanto apenas em 1920 é que o ensino superior brasileiro adquiriu caráter universitário. No
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período que corresponde ao intervalo de 1808 ate 1934, o modelo de ensino superior vigente

fora o de formação de profissionais liberais como engenheiros, médicos e mais tarde

advogados. Somente no final do século XIX é que foram introduzidas medidas que buscaram

enfatizar a formação tecnológica (PELEIAS, 2006).

De acordo com Peleias (2006) o ensino superior no país, era o de institutos isolados e

bastante elitistas, uma vez que era totalmente voltado para a aristocracia colonial. O que

ocorreu fora que, tendo em vista o bloqueio realizado por Napoleão Bonaparte, a elite não

mais pôde estudar na Europa criando assim a necessidade de adaptação do ensino superior
,

brasileiro. E importante mencionar que em decorrência do foco no ensino prático é possível

constatar características profundas em determinadas áreas, como da engenharia militar e da

medicina, que passam a existir até os dias de hoje.

Segundo o autor no século XIX, surgiram projetos para a criação da primeira

universidade brasileira. Em 1843, houve um projeto de universidade: a Universidade de Pedro

11;em 1847, mais um projeto: Universidade do Visconde de Goiânia. No entanto, nenhum foi

concretizado. Em decorrência da Proclamação da República, as escolas de ensino superior se

fortaleceram, cresceram, mas ainda assim subsistiram como escolas separadas.

A partir do século XX, o Brasil recebe em suas escolas superiores um novo modelo.

Em 1912, no Paraná, a primeira universidade brasileira é construída, e apesar de existir apenas

por três anos, foi precursora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, surgida em 1920.

Esta última tinha como escopo reunir os cursos superiores existentes na cidade do Rio de

Janeiro, por meio da Escola Politécnica, e as Faculdades de Medicina e Direito. Em 1934

nasce a USP - Universidade de São Paulo - que foi um pouco além da Universidade Federal

do Rio de Janeiro, reunindo os cursos de ensino superiores do estado de São Paulo, formando

assim a estrutura superior principal vigente no Brasil nos dias de hoje. (PELEIAS, 2006)
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2.1.2 O Curso de Administração no Brasil

o curso de administração pode ter a sua linha do tempo definida da seguinte forma

(NICOLINI, 2003):

Em 1902 são instituídos os primeiros cursos de administração no Brasil e duas escolas
,

em especial passam a ministrar esse curso: a Escola Alvares Penteado, no Rio de Janeiro, e a

Academia do Comércio em São Paulo.

A regulamentação ocorreu no ano de 1931 através da criação do Ministério da

Educação, originando assim o Curso Superior de Administração e Finanças. Esse curso

diplomava os bacharéis em Ciências Econômicas, mas ainda gerava preocupação com relação

à capacitação administrativa desses profissionais.

No mesmo ano, houve a criação do Instituto de Organização Racional do Trabalho -

Idort - fundado em São Paulo. O Idort, a partir de então, ficou conhecido pela propagação dos

métodos mais sofisticados existentes na área das ciências administrativas. As atividades do

Instituto estavam relacionadas à divulgação dos teóricos da administração científica bem

como da administração clássica e de seus métodos, tendo como objetivo o aprimoramento do

desempenho gerencial dos profissionais da área e a criação de soluções dos problemas ligados

à racionalização da administração das empresas.

No ano de 1938 surgiu o Departamento de Administração do Setor Público - DASP-

proporcionando a modernização do país, estruturando de forma mais adequada o seu pessoal,

o material, o orçamento, a sua organização e seus métodos, de acordo com as suas

características burocráticas weberianas e as teorias da administração de Taylor e Fayol.

Em 1944 tem-se a criação da Fundação Getúlio Vargas - FGV - que é originada no

DASP. O objetivo do projeto era a capacitação de mão de obra especializada tanto para a

administração pública quanto para a administração privada.
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o uso intensivo de modelos estrangeiros na estruturação das organizações brasileiras e

do ensino de Administração evidenciou-se no ano de 1948, quando representantes da FGV

realizaram visitas a diversos cursos de Administração Pública sediados em universidades

norte-americanas, como resultado da cooperação entre Brasil e Estados Unidos, estabelecida

após o fim da Segunda Guerra Mundial. A partir dessa relação e das visitas realizadas surge

em 1952, no Rio de Janeiro, a Escola Brasileira de Administração Pública - EBAP- destinada

à formação de profissionais especialistas na área de administração Pública. Em 1950 a mesma

FGV originou a Escola de Administração de Empresas de São Paulo - EAESP - destinada à

formação de especialistas nas mais modernas técnicas de gerência empresarial.

Em 2005 o Conselho Nacional de Educação em seu artigo 4° afrrma que o Curso de

Graduação em Administração deve proporcionar a formação de profissionais com as seguintes

habilidades e competências: ser capaz de reconhecer e determinar problemas, pensar

estrategicamente; desenvolver formas de expressão e comunicação; refletir e atuar

criticamente sobre a área de produção; ter raciocínio lógico, critico e analítico; ser proativo e

criativo; e transferir o conhecimento tácito em explicito. Para atender as necessidades das
. -orgaruzaçoes.

Através de uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Administração (2006),

fora constatado que a formação do administrador é vista como muito acadêmica e com visão

fortemente voltada para o desempenho na área administrativa das empresas. De acordo com a

pesquisa, os empregadores lamentam a falta de conhecimento dos recém-formados em relação

à realidade que lhes é apresentada. Já os professores concordam que há uma necessidade de

ajustes nos currículos básicos dos cursos. Diante dessas afirmações é possível constatar uma

lacuna entre o que é lecionado nas salas de aula com a realidade apresentada pelas empresas

colocando em análise o perfil do administrador.

Por fim, baseando-se na mesma pesquisa, os dados obtidos pelo Conselho Federal de

Administração (2006, p. 9) permite traçar a real identidade do administrador que se

consolidou como um profissional "articulador, defInido idealmente como um profissional

com visão sistêmica da organização para promover ações internas, criando sinergia entre

pessoas e recursos disponíveis e gerando processos eficazes".
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2.2 AS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS CONTÁBEIS NECESSÁRIAS PARA A

FORMAÇÃO DO ADMNISTRADOR

Competência, na definição do dicionário Aurélio (1999), é a "atribuição de

desempenhar certos encargos ou de apreciar ou julgar determinados assuntos; é a capacidade

decorrente de profundo conhecimento que alguém tem sobre um assunto". O conceito

competência pode ser descrito por Fleury e Fleury (2001) como um conjunto de

conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto desempenho, acreditando-se que

os melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas.

De acordo com Perrenoud (2001) a competência pode ser compreendida como a

capacidade de um indivíduo de mobilizar o todo ou parte de seus recursos cognitivos e

afetivos para enfrentar um conjunto de situações complexas, ou seja, competência significaria

pensar na sinergia, na orquestração de diversos recursos cognitivos e afetivos para enfrentar

situações complexas.

Pode-se citar como exemplos de competência, segundo Fernandes (2006): a

Proatividade e solução de problemas, analisando criteriosamente a situação e tomando

decisões rápidas; Gestão do conhecimento, busca constante do saber e aplicação do mesmo,

acompanhamento sistemático do mercado; e Planejamento e gestão de tempo e recursos,

hábito de identificar os objetivos do trabalho e organizar antecipadamente as ações.

Sant'anna (2005) define a competência individual como um conjunto de características

ou requisitos - conhecimento, aptidões, habilidades - capazes de produzirem efeitos ou

resultados para a solução de problemas.

A habilidade pode ser definida pelo dicionário Aurélio como "capacidade, destreza,

agilidade". Ao estabelecerem-se definições para habilidade, Chiavenato (2006) afirma que a

mesma "é fazer coisas concretas e práticas, como desenhar um projeto, compor um

cronograma, elaborar um programa de produção, entre outra".
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Segundo Katz (1997), habilidade é a capacidade de transformar conhecimento em ação

e que resulta em um desempenho desejado. Para o autor existem três tipos de habilidades

importantes para o desempenho administrativo bem-sucedido: as habilidades técnicas, as

habilidades humanas e as habilidades conceituais. As habilidades técnicas estão relacionadas

com o que deve ser feito, ou seja, com o trabalho a ser realizado. As habilidades humanas

estão relacionadas com o trabalho, com pessoas, e referem-se à facilidade de relacionamento

interpessoal e grupal, envolvendo a capacidade de comunicação, motivação, coordenação,

liderança bem como resolução de conflitos pessoais ou coletivos. E por fim as habilidades

conceituais que envolvem a visão da organização ou da unidade organizacional em geral, a

facilidade em trabalhar com ideias e conceitos, teorias e abstrações.

As diretrizes curriculares do curso de graduação em administração comtempla em sua

formação básica os conhecimentos contábeis. Tais conhecimentos são importantes para o

administrador, pois a decisão contábil visa principalmente o futuro, baseando-se em dados

passados e presentes (Conselho Nacional de Educação, 2005. Equipe de professores da

FEAlUSP, 2006).

Os administradores possuem maior interesse nos dados contábeis, pois a profissão

exige um alto grau de conhecimento e análise, além de serem considerados os agentes

responsáveis pela tomada de decisões. Para Gitman (2010), uma das principais diferenças

entre finanças e contabilidade está relacionada à tomada de decisões. Os contadores dedicam-

se à coleta e apresentação de dados financeiros, já os administradores avaliam as

demonstrações contábeis, desenvolvem mais dados a partir delas e então tomam as decisões.

O autor revela que essas afirmações não significam que os contadores nunca tomem decisões,

ou que os administradores jamais coletem dados, apenas que o foco principal das duas

atividades é bem diferente. A contabilidade para a função do administrador fornece

informações aquém das demonstrações básicas, como Balanço Patrimonial e Demonstrações

de Resultado, ela oferece um fluxo contínuo de informações sobre os aspectos mais

diversificados da gestão. O administrador que sabe usar a informação contábil e conhece suas

limitações, detém um poderoso instrumental de trabalho que lhe permite tomar decisões

visando um futuro com maior segurança, bem como conhecer a situação atual e a
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possibilidade de sucesso ou de fracasso de suas decisões passadas. (Equipe de professores da

FEAlUSP, 2006)

Vasconcelos (2011) afirma que a contabilidade além de ser importante é aconselhável

para todos os administradores de todos os tipos de organização sejam eles presidentes de

empresas, administradores de hospitais, gerentes de produção, administradores de escolas,

gerentes de vendas entre outros, pois os conhecimentos contábeis os tomam mais capazes

para exercer suas funções.

As informações contábeis gerenciais podem ajudar os administradores através de

medidas da condição econômica da empresa, como as de custo e lucratividade dos produtos,

dos serviços, dos clientes e das atividades da mesma. Além disso, a informação gerencial

contábil é um dos meios primários pelo qual funcionários, gerentes e executivos recebem

feedback sobre o seus desempenhos possibilitando maior aprendizado e uma performance

melhor no futuro. (VASCONCELOS, 2011)

De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (2009) é função do

administrador determinar a política de atuação da contabilidade na organização. Toda

organização deve estabelecer uma política contábil que resulte em demonstrações contábeis,

que contenham informações relevantes e confiáveis sobre todas as transações ou outros

eventos que a empresa participou. O Item de n° 10 do Pronunciamento Técnico CPC 23

determina que na ausência de Pronunciamentos, Interpretação ou Orientação a administração

da empresa deve exercer seu julgamento no desenvolvimento e na aplicação de política

contábil fornecendo informações que sejam: relevantes para a tomada de decisão econômica,

confiáveis, que representem verdadeiramente a posição patrimonial e fmanceira da

organização e que sejam completas em todos os aspectos materiais.

Sendo assim é possível delimitar a principal função do administrador como um

tomador de decisões. Selecionar a forma de gestão, estabelecer objetivos, elaborar e

apresentar os relatórios de desempenho - feedback -, determinar de que forma a contabilidade

irá atuar e quais demonstrativos serão apresentados, são habilidades e competências

destinadas aos administradores. (ROBBINS, 2006)
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2.3 JOGOS DE EMPRESAS

Conforme a pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Administração os

empregadores lamentam que a formação dos administradores seja deficitária no que se refere

aos conceitos lecionados em sala de aula com a vivência prática da administração.

A fim de propor uma nova forma de aprendizado evidenciando a prática da profissão

Sauaia (2008) cria um Laboratório de Gestão que tem como objetivo testar os limites dos

alunos, a partir das decisões empresariais que os mesmos tomam e conhecendo assim os

resultados originados delas. A aprendizagem pode ocorrer na prática de duas formas

complementares: permitindo testar os conhecimentos por meio da gestão empresarial no jogo

de empresas; e propicia a prática dos modelos propostos na teoria por meio da pesquisa

aplicada desenvolvida individualmente pelos membros dos diversos grupos concorrentes no

jogo de empresas.

Através das teorias e conceitos da administração, da economia e da contabilidade, a

gestão técnica da empresa simulada pode ser obtida por meio da maximização dos resultados

gerais da estratégia. O autor também aborda a gestão comportamental que influencia

grandemente nos resultados das empresas, pois a partir do trabalho em equipe, da distribuição

de tarefas, da negociação das ideias, do bom uso do tempo, da liderança, do planejamento e da

tomada de decisão em grupo que a organização simulada pode se diferenciar.

A experiência vivencial proporcionada pelo Laboratório de Gestão pode ajudar os

participantes de três maneiras complementares: evitando o esquecimento comum do modelo

de ensino ouvinte; prevenindo as vagas recordações dos que participam apenas vendo; e

ajudando a compreender algo por meio da ação.

O simulador organizacional adotado define regras econômicas que estão divididas em

seis áreas funcionais: planejamento, produção, marketing, recursos humanos, finanças e

presidência. O simulador apresenta a realidade de forma simplificada e por isso permite um

estudo com poucas variáveis intervenientes. (SAUAIA, 2008)
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2.3.1 A relação dos conceitos contábeis com o Jogo de Empresas

No jogo de empresas é apresentado ao final de cada rodada, demonstrativos

operacionais e financeiros das organizações simuladas. Nos demonstrativos financeiros

podem-se encontrar três variações (SAUAIA, 2008):

1) Demonstrativo de resultado do exercício ou demonstrativo de lucros e perdas: é

apresentada a receita auferida no período, as despesas totalizadas (se ocorreu

desembolso ou não), são apurados o lucro bruto, o imposto de renda e o lucro
,

líquido. E indicado os dividendos distribuídos e os lucros retidos (ou
,

suspensos) acrescentando-os ao patrimônio líquido. E adotado o regime

contábil de caixa;

2) Demonstrativo de fluxo de caixa: é apresentado o impacto dos desembolsos na

posição inicial de caixa e na posição final. Quando o valor de caixa final for
,

negativo, sobre ele incidirão as despesas financeiras. E adotado o regime de

caixa contábil;

3) Balanço patrimonial: é apresentada a relação de ativos (caixa, estoques e

imobilizado) e o total do patrimônio líquido, que é representado pela diferença

algébrica entre o ativo e o passivo, sendo considerado um caixa negativo como

um passivo de curto prazo.

Para exemplificar, figura 1 demonstra as atividades contábil-financeiras de uma

hipotética organização.
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Figura 1 - Demonstrativos financeiros aplicados ao Exercício de Gestão Simulada

Fonte: Sauaia, p. 53, 2008
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

O estudo de caso realizou-se em sua primeira etapa no dia 30 de novembro de 2011

com os alunos que estudam a noite e no dia 01 de dezembro de 2011 com os alunos que

estudam no período da manhã, que cursaram a disciplina Laboratório de Gestão Simulada I no

1o semestre de 2011. Totalizando assim, trinta e um alunos respondentes, do quarto período

do curso de Administração do Instituto de Ciências Humanas e Social da Universidade

Federal Fluminense polo de Volta Redonda. A escolha por esse grupo alunos se deve ao fato

de que no quarto período do curso de Administração todas as disciplinas contábeis já foram

ofertadas, sendo elas: Contabilidade Geral, Contabilidade e Análise de Custos e Contabilidade

Gerencial, como pode ser observado na grade curricular, vide Anexo A.

A segunda etapa consistia na realização de entrevistas com as organizações simuladas

que participavam do Jogo de Empresas na disciplina Laboratório de Gestão Simulada 11no 10

semestre de 2012. As entrevistas ocorreram nos dias 25 e 27 de abril de 2012, com sete

organizações simuladas, .totalizando trinta e seis alunos do quinto período do curso de

Administração, no turno da noite, com o objetivo de averiguar se esses alunos aplicavam os

conhecimentos contábeis em suas empresas simuladas.

3.2 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS
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3.2.1 Identificação dos respondentes

A pesquisa foi divida em duas partes: Identificação da Amostra e Características da

Amostra. A primeira parte visa estabelecer o perfil dos alunos entrevistados. Esse perfil é

composto por subitens, são eles: Idade, Gênero, Período, Disciplina LGS e Cargos.

A amostra é caracterizada por alunos de faixa etária de 18 anos a 36 anos tendo maior

predominância com alunos entre 18 anos e 20 anos, como pode ser observado no gráfico de nO

,------ --- -

1.

- -------- -- -

Identificação da amo tra - Idad

3% 3%

-D 1 a_Oano

De 21 a 23 an

De _4 a _6 an

De 27 a 19 ano

De _o a 3_ anos

De -t- a 36 an

Gráfico 1 - Identificação da Amostra relativa a Idade

Fonte: Dados da pesquisa

Com relação ao gênero da amostra é possível constatar que o sexo feminino é superior

ao sexo masculino em 22%, conforme o gráfico de n° 2.
------------- o - _

dentificação da amo ra- e~o

----- -- - -------

Gráfico 2 - Identificação da Amostra relativa ao Gênero

Fonte: Dados da pesquisa
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Os alunos que participaram da pesquisa, em sua maioria, estão cursando o 4° período

do curso de Administração, como demonstra o gráfico de nO3.

De perjodizado
__OPri o

4° P ri o

5° Período

.7° Período

------------------ - - - ------ ---------------

Gráfico 3 - Identificação da Amostra relativa ao Período

Fonte: Dados da pesquisa

A disciplina Laboratório de Gestão Simulada é divida em três partes. O Laboratório de

Gestão Simulada I, na grade curricular do curso de Administração, é uma disciplina que deve

ser cursada no 3° período do curso. O Laboratório de Gestão Simulada 11corresponde ao 5°

período e por fim o Laboratório de Gestão Simulada III corresponde ao 7° período. O gráfico

de nO4 apresenta o Laboratório de Gestão Simulada I como a principal disciplina cursada

pelos alunos.

--- -- - -- -

Identificação da mo tra - aboratóI4jo de Ge ,-o
imulad

·LG I

G'lI

LG 111

-- -- --- - - - - - - - -- - - - - - - -- - --
Gráfico 4 - Indentificação da Amostra relativa as disciplinadas LGS cursadas

Fonte: Dados da pesquisa
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No Jogo de Empresas uma organização simulada é constituída por seis cargos, são

eles: Presidente, Diretor Financeiro, Diretor de Planejamento, Diretor de Produção, Diretor de

Marketing e Diretor de Recursos Humanos. Na pesquisa realizada fora possível indentificar

que os cargos mais cobiçados pelos alunos são o de Diretor de Marketing e o de Diretor de

Recursos Humanos, talvez esses resultados podem estar relacionados com a assimilação mais

rápida e fácil dos conceitos dessas áreas. Em contra partida os cargos de Diretor Financeiro e

de Presidente ocupam a terceira e sexta posição, respectivamente. Como pode ser observado

no gráfico de nO5.

ark rin .•

Pr -id nt

ir t de Planej lent

Dir t r d Finan a

d Produçao

eur

Gráfico 5 - Identificação da Amostra relativo a Cargos

Fonte: Dados da pesquisa

3.2.2 Características da Amostra

Essa parte da pesquisa tem o objetivo de verificar como os alunos se relacionam com

os conhecimentos contábeis dentro do jogo de empresas. As características da amostra foram

subdivididas em: Disciplinas Contábeis, Grau de Importância, Tomadas de Decisão, Grau de

Relação entre a Administração e a Contabilidade e Relatórios Contábeis.

Fora possível identificar na amostra que 88% dos alunos já cursaram todas as

disciplinas contábeis. Porém 12% dos alunos apresentam alguma pendência principalmente na
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disciplina de Contabilidade e Análise de Custos, como pode ser visto nos gráficos de nO6 e de

n° 7, adiante.

aracterí ti a da i tio ont' b i.o t a-

Gráfico 6 - Características da Amostra relativa às Disciplinas Contábeis I

Fonte: Dados da pesquisa

ont'b i I, 'Ia t "í t· a i lio t•. -

ral

Gráfico 7 - Características da Amostra relativa às Disciplinas Contábeis II

Fonte: Dados da pesquisa

Para 37% dos alunos pesquisados a Contabilidade é de grande relevância para os

administradores. No entanto 6% da amostra consideram a Contabilidade como pouco
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importante, apresentando assim um fator preocupante, pois a Contabilidade para o futuro

administrador é vital, conforme o gráfico de nO8, a seguir.

aracterí tica da mo tra - •.au de importância da
o tabili ,ad

't- ,• a e
inlportant

Pou o
imp rtante

6°/0

Ex.tremamente
.nlportante

0%
Importante

27%

fuito
importante

Gráfico 8 - Características da Amostra relativa ao Grau de Importância da Contabilidade para o Administrador

Fonte: Dados da pesquisa

Para a amostra no jogo de empresas a utilização dos conhecimentos contábeis ocorre

com grande frequência, principalmente dos conteúdos apresentados na disciplina de

Contabilidade Geral como Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado do Exercício

(DRE), Controle de Estoque, Cálculo de Ativos e Fluxo de Caixa. Como pode ser visto nos

gráficos de nO9 e de nO10.

~_.-----------------------
"'ti ização d con ec· ento. cont'

deci ão
a tomada de

'------ ------ - - ------ - - -------------
Gráfico 9 - Características da Amostra relativa à Contabilidade nas tomadas de decisão I

Fonte: Dados da pesquisa
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l tiUz ção de conbecim nto o t'
de deci ão I

a tomad

---------------------- ----- ----
Gráfico 10 - Características da Amostra relativa a Contabilidade nas tomadas de decisão 11

Fonte: Dados da pesquisa

Para os alunos pesquisados o grau de relação entre a Contabilidade e a Administração

é extremo como pode ser observado no gráfico n° 11, a seguir:

ai ctel"Í tica d o tra - Grau d relação da
.: dmini tração com a ootabilida e

9 -enllunla
r lação
0°0

u a r la à
0°0

Extrema relação
40%

Há relação
_4%

Gráfico 11 - Características da Amostra relação da Administração com a Contabilidade

Fonte: Dados da pesquisa

No jogo de empresas os relatórios contábeis podem ser exibidos de quatro formas.

Seja o original do próprio livro utilizado na disciplina, ou o escolhido pelo Presidente, ou
,

escolhido pelo Diretor Financeiro ou aquele escolhido em conjunto pela equipe. E válido

ressaltar que para realizar a mudança na exibição dos relatórios é necessário elaborar um
,

projeto justificando a mudança. Um exemplo para tal atitude pode ser a inclusão de Indices de
,

Liquidez e Indices de Atividade para a captação de novos acionistas. Para a amostra o critério
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mais utilizado é aquele escolhido por todos os membros da equipe com 49%, como pode ser

visualizado no gráfico de nO12.

~ .o a
rité aio utiliza o para elabol ção do elatório

olbido p lo e iden e

Ctit' rio utilizado p lo
Lí\TO

%

ir t r de
18%

---------- -------- -----~-----_.
Gráfico 12 - Características da Amostra relativa à Elaboração dos Relatórios Contábeis

Fonte: Dados da pesquisa

Através dessa pesquisa é possível identificar que os alunos acreditam que há uma

extrema relação da contabilidade com a administração, como pode ser obeservado no Gráfico

11, porém no Gráfico 8, os alunos não consideram a contabilidade tão importante surgindo

assim uma lacuna. Se os respondentes afirmam que a contabilidade possui extrema relação

com a administração por que os mesmos não consideram a contabilidade extremamente

importante já que a ligação entre elas é tão íntima? Para esse trabalho essa questão pode ter

duas respostas: a primeira, talvez o curso de administração ainda não é visto pelos alunos

como uma profissão de carreira mas sim como uma forma de rápida ascensão no mercado de

trabalho. A segunda resposta possível, seria a imaturidade dos alunos respondentes que

concentra-se na faixa etária de 18 a 20 anos, em que provavelmente ainda não tenham total

certeza do curso de administração.
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3.3 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS

A segunda etapa desse estudo consistia na realização de entrevistas com as

organizações simuladas, e fora dividida em cinco partes: Ferramentas utilizadas na tomada de

decisão, Principais critérios utilizados pelas empresas, Utilização de índices fmanceiros para a

tomada de decisão e Grau de relevância que a equipe dedica a área financeira.

Na primeira parte, é possível observar que na rodada 1 a maioria das empresas não

utilizavam nenhuma ferramenta de apoio a decisão como pode ser visto no gráfico de nO13.

No entanto para a rodada 2 algumas empresas notaram que o auxilio de uma ferramenta de

apoio a decisão poderia fazer uma grande diferença, logo 57% das organizações utilizaram o

Excel durante o processo de decisão, como pode ser observado no gráfico de n° 14 a seguir:

Ferramenta tlllzada ar a, o a d d . ão-
Rodada 1

Gráfico 13 - Dados obtidos das entrevistas relativos a ferramentas de apoio a decisão - Rodada 1

Fonte: Dados da Pesquisa

errament, utilizad para tomada de dec' 0-

c: da 2

---- -- - - _._.~

enllwlla
43~~

Gráfico 14 - Dados obtidos das entrevistas relativos a ferramentas de apoio a decisão - Rodada 2

Fonte: Dados da Pesquisa
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Ao receber os relatórios de desempenho da empresa simulada na rodada 1 as

principais informações que a equipe busca com 57% é a TIR e com 43% o lucro. Esses dois

itens são os mais procurados porque o que determina a nota do aluno no jogo é a TIR, já o

lucro é a posição que a empresa obtém durante o jogo. Na rodada 2 esse resultado não se

altera muito, a única diferença é a introdução de uma nova variável, o preço. A variável preço

apresenta a disputa entre os concorrentes.

rin ipai rit'rio ob . l,",~ o P
o d 1

pr a -

Gráfico 15 - Dados obtidos das entrevistas relativos aos critérios mais observados - Rodada 1

Fonte: Dados da Pesquisa

Lucro
29%

Gráfico 16 - Dados obtidos das entrevistas relativos aos critérios mais observados - Rodada 2

Fonte: Dados da Pesquisa

Durante o processo de decisão na rodada 1 a utilização de índices fmanceiros, como
,

Giro de Estoques, Indice de Endividamento Geral, Margem de Lucro Bruto, entre outros,

ocorreu de forma muito pequena com 14%. Porém na rodada 2, a utilização foi nula como
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pode ser observado nos gráficos de n° 17 e de n018. Essa redução na utilização de índices

deve-se ao fato dos alunos não conseguirem estabelecer uma forma de relacionar os conceitos

estudados com uma aplicação prática como o jogo de empresas.

~tilização de .ndi e inan eiro p ra a toada
de deci ão - Rodada 1

Gráfico 17 - Dados obtidos das entrevistas relativos a Índices Financeiros - Rodada 1

Fonte: Dados da Pesquisa

-til" ação de Í di e i e·ro para a to ada
de deci ão - Rodada 2

.un
l000/Ó

Gráfico 18 - Dados obtidos das entrevistas relativos a Índices Financeiros - Rodada 2

Fonte: Dados da Pesquisa

o último critério avaliado na entrevista observa o grau de importância que a equipe

acredita que a contabilidade têm para a empresa. Na rodada 1 57% das empresas afirmam que

a contabilidade é extremamente importante. Já na rodada 2 esse percentual aumenta para 71%,

como pode ser visto nos gráficos de n° 19 e de n° 20.
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rau de relevância que a equipe dedica a área
I n ir - od d

E ttemanlente

Gráfico 19 - Dados obtidos das entrevistas relativos a Relavância da Contabilidade para a empresa simulada -

Rodada 1

Fonte: Dados da Pesquisa
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L- _

Gráfico 20 - Dados obtidos das entrevistas relativos a Relavância da Contabilidade para a empresa simulada -

Rodada 2

Fonte: Dados da Pesquisa

,
E possível identificar uma diferença nos dados coletados. Nos Gráficos 19 e 20 as

organizações simuladas acreditam que a contabilidade é realmente importante para o

desempenho da empresa no jogo, porém nos Gráficos 17 e 18 elas revelam, em sua maioria,

que não calculam nenhum índice financeiro, podendo assim talvez justificar o desempenho

dessas empresas no jogo. Em alguns casos a organização pode se apresentar eficiente, no

entanto se a mesma realizasse os cálculos contábeis, como ponto de equilibrio, ela poderia

auferir lucros ainda maiores. Durante o período das entrevistas alguns alunos revelaram que

tem consciência sobre o fato da contabilidade ser importante mas eles não sabem como
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aplicá-la, demonstrando assim uma distância muito grande entre o que lecionado e a

experiencia prática do futuro administrador.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1 CONCLUSÃO

Este trabalho ongma-se através da indagação se na atuação profissional dos

administradores as habilidades e competências contábeis são levadas em consideração para a

tomada de decisão durante a realização dos jogos de empresas.

Para responder essa questão foi realizado um estudo de caso, como base, com alunos

do Instituto de Ciências Humanas e Social de Volta Redonda da Universidade Federal

Fluminense, a fIm de averiguar se os mesmos utilizam os conceitos contábeis para a tomada

de decisão em um ambiente simulado.

Durante a realização desse trabalho os resultados finais obtidos através dos

questionários e os resultados finais obtidos através das entrevistas não se diferenciaram. A

contabilidade é vista, para os dois ambientes de pesquisa, como uma área importante. No

entanto os alunos não sabem como aplicá-la nos jogos de empresas.

Fora possível observar que grande parte das empresas simuladas, .maIS

especificamente 70%, utilizara de alguma forma os conhecimentos contábeis no jogo de

empresas. De acordo com os alunos os conceitos mais buscados foram os de Contabilidade

Geral como Balanço Patrimonial, DRE, Cálculo de Ativos e Fluxo Caixa. Esse fato ocorre,

pois o primeiro contato que o futuro administrador tem com a contabilidade é através da

disciplina de Contabilidade Geral, podendo assim gerar a impressão de que os demais
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conceitos das disciplinas de Contabilidade e Análise de Custos e Contabilidade Gerencial

estão mais distantes de suas realidades.

,
E válido ressaltar que os conceitos de Contabilidade e Análise de Custos foram os

menos utilizados pelos alunos, porém é através desses conhecimentos que é possível

identificar os custos necessários para a fabricação dos produtos, provavelmente algumas

organizações simuladas podem não estar auferindo maiores lucros por não compreenderem a

real necessidade que esses conceitos possuem.

Pode-se mencionar também, que durante a vida profissional do futuro administrador os

conceitos contábeis serão imprescindíveis. Para os jogos de empresas, que é apenas uma parte

das disciplinas de Laboratório de Gestão Simulada, possivelmente os alunos não se dedicam

da mesma forma que se dedicariam caso estivessem em uma organização real. Dessa forma

uma solução para esse cenário seria a introdução de investidores para analisar as decisões

tomadas pelos integrantes das organizações simuladas. Esses investidores poderiam ser alunos

de outras turmas que conhecem os jogos de empresas.

A contabilidade oferece informações sobre os mais variados aspectos de uma

organização. A empresa que visualiza a contabilidade como um diferencial pode alcançar um

desempenho superior aos seus concorrentes, obtendo resultados positivos e maior retomo aos

seus investidores.

4.2 LIMITAÇÕES

o fator limitador para realização deste trabalho está relacionado com a dificuldade de

ampliar a pesquisa para todos os alunos que cursam administração no Instituto de Ciências

Humanas e Social de Volta Redonda devido a grande quantidade de pessoas, a rotatividade,

por exemplo, de alunos que pedem transferência para outros cursos e a atualização cadastral

dos alunos na secretaria da Universidade.
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4.3 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

Tendo em vista que para realização deste trabalho só foi considerado duas turmas do

curso de graduação em administração, propõe-se para novos trabalhos a ampliação desse

ambiente de pesquisa.

A realização de um estudo de caso com todos os graduandos em administração seria

de grande relevância, pois se poderá averiguar a percepção dos alunos sobre a influência que a

contabilidade exerce na administração.

Outra sugestão para novos estudos seria uma análise com administradores recém-

formados com o objetivo de explorar a utilização dos conhecimentos contábeis na prática.
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"APENDICE I - Roteiro do Questionário aplicado aos alunos

Questionário

Identificação da Amostra

1) Qual é sua idade? _ 2) Sexo: Feminino ( ) Masculino ( )

3) Qual é seu período? _

4) Qual matéria do LGS você está cursando? LGS 2 () LGS3 ( )

5) Qual é sua área/diretoria dentro dos jogos de empresas?

Presidente ( )

Diretor de Planejamento ( )

Diretor Financeiro ( )

Diretor de Produção ( )

Diretor de Recursos Humanos ( )

Diretor de Marketing ( )

Características da Amostra

6) Você está cursando alguma matéria de Contabilidade?

Sim ( ) Caso sua resposta seja sim, qual seria? _

Não ( )
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7) De 1 a 5, qual a importância que você dá para as disciplinas de Contabilidade na sua

formação?

1 - Não é importante ( ) 2 - Pouco importante ( ) 3 - Importante ( )

4 - Muito importante ( ) 5 - Extremamente importante ( )

8) A sua empresa utiliza algum conhecimento contábil nas tomadas de decisão?

Não ( ) Sim ( )

C~o~are~ostas~a~m,~~sseriam?~~~~~~~~~~~~~~_

9) De 1 a 5, qual é o grau de relação que você acredita que a administração tem com a

contabilidade?

1 - Nenhuma relação ( ) 4 - Muita relação ( )

2 - Pouca relação ( )

3 - Há relação ( )

5 - Extremamente importante ( )

10)Na sua empresa, qual foi o critério utilizado para elaboração dos relatórios contábeis?

Critério utilizado pelo livro ( )

Escolhido pelo Diretor de Finanças ( )

Escolhido pelo Presidente ( )

Escolhido por todos os membros da equipe ( )
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"APENDICE II - Roteiro da Entrevista

Roteiro de Entrevista - Dia /04/2012

Equipe: Número de integrantes: _

Critérios:

1) A equipe utiliza alguma ferramenta para a tomada de decisão?

a) Excel b)Nenhuma c) Outros Qual? _

2) Ao receber os relatórios, quais são os dados primeiramente observados?

a) O percentual de mercado conquistado

b) O Lucro

c) Os custos

d) O preço dos produtos

e) TIR

f) Outros _

3) A equipe calcula o Ponto de Equilíbrio da empresa?

a) Sim b)Não

,
4) A empresa calcula Indices Financeiros para a tomada de decisão?



a) Giro de Estoque

b) Lucro por Ação
,

c) Indice de Endividamento

49

d) Margem de Lucro Operacional

e) Nenhum

f) Outros _

5) Qual o grau de relevância que a equipe dedica à área financeira?

1)Não é importante

4)Muito Importante

2) Pouco Importante 3) Importante

5) Extremamente Importante
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