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RESUMO

O presente estudo concentrou-se no processo de ensino-aprendizagem em Administração,
destacando o Método do Caso como uma abordagem para unir teoria e prática, possibilitando
maior entendimento (absorção do conteúdo) e interesse dos envolvidos. Os fundamentos
teóricos do trabalho foram Educação, o Ensino Superior em Administração e Aprendizagem
Vivencial. O método do estudo foi de natureza aplicada e de caráter exploratório e adotou-se
um procedimento técnico de quase-experimental com duas turmas de graduação em
Administração do terceiro período de uma Universidade Pública. Os resultados do estudo
apontam evidências quanto não rejeição dos educandos quanto à abordagem vivencial por
meio do Método do Caso em conjWlto com os Jogos de Empresas perante a abordagem
exclusivamente expositiva. Concluiu-se que não houve diferença relevante entre as médias
encontradas, mostrando de forma preliminar a equivalência, das médias de assimilação de
conteúdo, das turmas expostas à pesquisa.

Palavras-chave: Administração. Método do Caso. Jogos de Empresas.



ABSTRACT

This study has focused on experiential learning in Administration, highlighting cases as an
approach to link theory and practice, enabling greater understanding and interest of the
involved. This work's theoretical fundamentaIs were Education, Higher Education in
Administration and Experiential Learning. The Case Method was nature applied and
exploratory and adopted a technical procedure of quasi-experimental with two undergraduate
in Administration classes of the third period of a Public University. The study findings show
evidence for rejection of students as the experiential learning approach through case method
together with business games in comparison to lecture-only approach. It was concluded that
there was no relevant difference between averages found, preliminary showing, equivalence
ofthe average of content assimilation ofthe classes exposed to the research.

Keywords: Administration. Case Method. Business Game.
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1. INTRODUÇÃO
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Atualmente o ensino em Administração passa pela reflexão sobre aspectos que visam

desenvolver o pensamento crítico, enfatizando o processo dinâmico de perguntar, raciocinar e

questionar os postulados prontos, desenvolvendo uma nova forma de pensar (OLIVEIRA,

2009).

"Não há nenhum método de ensino singular capaz de envolver igualmente todos os

participantes numa sessão educacional" (SAUAIA, 2006, tradução nossa, p. 204). Enquanto o

Método do Caso incentiva a aprendizagem como base na análise e discussão de exemplos

passados da "vida real" e posiciona os alunos como leitores ativos de histórias realistas, os

Jogos de Empresas promovem a aprendizagem experiencial e antecipatória baseada em

"tentativa e erro" de tomada de decisão onde os jogadores são protagonistas nas funções
• •gerenCIaIs.

Organizando as considerações a respeito dos dilemas enfrentados no ensino em

Administração, verificam-se aspectos convergentes nas origens dos problemas relacionados à

formação dos profissionais da área A llustração 1 resume os principais dilemas encontrados

na revisão da literatura.
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Dustração 1 - Dilemas no ensino em Administração

FONTE: Oliveira (2009)

Para Paula (2001 apud OLIVEIRA, 2009), o conhecimento técnico é fundamental ao

administrador, mas o uso exagerado da técnica pode levar à obsolescência do conhecimento e

pode restringir a sua visão.
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Segundo Nicolini (2001), estudar as organizações, por conseqüência de uma grande

revolução que elas passam desde o advento da revolução industrial, tornou-se uma tarefa

muito mais complexa. A solução encontrada para lidar com tal complexidade foi dividir esse

estudo: fragmentar a organização em partes menores para que pudessem ser intimamente

compreendidas. Isso foi um dos fatores que gerou uma fragmentação do conhecimento em

Administração e, por conseguinte, a pouca integração entre as disciplinas.

No Brasil e no mundo, a evolução do ensino veio acompanhada de criticas e o ponto

crucial parece ser a falta de relação entre o quê se ensina nas escolas e o quê se pratica nas

organizações. (MOTTA, 1983; PFEFFER; FONG, 2002; AKTOUF, 2005; BENNIS;

O'TOOLE, 2005, apud OLIVEIRA, 2009).

O presente estudo concentrou-se no processo de ensino-aprendizagem em

Administração, destacando a aplicação do Método do Caso em conjunto com o Jogo de

Empresa para verificar se há maior entendimento (absorção do conteúdo) e interesse dos

envolvidos.

No contexto dos Jogos de Empresas o Método do Caso contribui para uma maior
,

assimilação de conteúdo por parte dos alunos? E possível que essa ferramenta potencialize os

resultados já encontrados por autores como (WOLFE; GUTH, 1975)?

A motivação do estudo originou-se da falta de interesse por parte do corpo discente e

por vezes pelo próprio corpo docente ao tratar da formação dos graduandos. A busca é por

métodos e ferramentas que auxiliam o desenvolvimento da educação, do comprometimento

do homem com a sociedade e seu progresso.

Por meio de uma abordagem quase-experimental buscou-se evidências que contribuam

com a utilização do método do caso no contexto de jogos de empresa, obtendo assim, mais

eficiência na abordagem. Para o alcance dessas evidências, o estudo pretendeu analisar os

seguintes objetivos específicos:

• Levantar a assimilação da aprendizagem dos participantes;

• Desenvolver os procedimentos que possibilitem a verificação da

assimilação de conteúdo por parte dos alunos;

• Comparar os tipos de métodos de aprendizagem - Método do Caso e

Abordagem Expositiva.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 - EDUCAÇÃO

"Não é possível fazer uma reflexão sobre o que é educação sem refletir sobre o próprio

homem" (FREIRE, 1981, p. 14). Por meio de estudo fisolófico-antropológico entende-se que

o homem se educa ciente de seu inacabamento ou sua inconclusão. Em todo homem existe um

ímpeto criador. O ímpeto de criar nasce da inconclusão do homem. A educação é mais

autêntica quanto mais desenvolve este ímpeto ontológico de criar. A educação deve ser

desinibidora e não restritiva. É necessário darmos oportunidade para que os educandos sejam

eles.

A ocorrência de um ensino centrado na figura do professor, com aulas expositivas

num fluxo unilateral de comunicação, dificulta a participação do aprendiz no processo de

criação do conhecimento e seu desenvolvimento do pensamento crítico, que assimila o que

lhe é imposto sem questionamentos.

Segundo Piaget (s.d) apud Macedo (1994), a aprendizagem refere-se à aquisição de

uma resposta particular, aprendida em função da experiência, obtida de forma sistemánca ou

não.

Dessa forma, há uma demanda crescente por essa transição do ensino convencional

com aulas expositivas para a aprendizagem vivencial, percebido os beneficios por grandes

autores e profissionais da educação.

2.2 - ENSINO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO

Segundo Kitahara (2008 apud OLIVEIRA, 2009) frequentemente as instituições de

ensino superior em Administração tem sido alvo de críticas sobre a adequação de seus

currículos às necessidades do mercado de trabalho. As empresas constantemente criticam o

aspecto excessivamente acadêmico e teórico dos conteúdos programáticos. Uma das primeiras

questões levantadas quando se discute o ensino em Administração do Brasil é adequação do

conhecimento à realidade.
,
E importante ressaltar que não é função de um ensino superior formar técnicos. A

questão analisada por esses autores jaz no desenvolvimento de análise crítica por parte dos
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formandos advinda também de situações reais, o .etivando aplicação das ferramentas teóricas

no futuro profissional desses graduan os.

Para Nicolini (2001), o e . o se e tão somente para a produção em massa de

bacharéis, e as escolas de Administraç - mo estão estruturadas, mais se parecem com uma

fábrica do que com um laboratório. e- açar a seguinte analogia: as escolas recebem a

matéria-prima (o aluno) e a transfo , ao longo da linha de montagem (o currículo pleno),

em produto (o administrador), confo ·1 ustração 2.

Fonnac< o
I

entares I
I .5ICi ...

I ínstrumen ai

r-_
I

Aluno Administrador

I.··

Estágio
o I supervisionado

Dustração 2 - .............-.-ade produção" do administrador

TE: Nicolini (2003)

Tal como as fábricas, fi r entações do pensamento clássico da Administração,

determinístico e programático o uma máquina, as escolas de Administração têm

apresentado um intercâmbio

(NICOLINI, 2001)

A demanda por Admini

pequeno com o ambiente no qual estão inseridas.

ores dotados de análise crítica foi um dos motivos

encontrados pelo qual a aprendizagem vivencial veio tomando seu lugar no ensino superior

em Administração, ficando claro e seria adequado colocar os conhecimentos em prática,

moldando também assim,às neces idades locais.

2.3 - APRENDIZAGEM VIVE CIAL EM ADMINISTRAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES DO

MÉTODO DO CASO E JOGOS D EMPRESAS

Os seres humanos são únicos entre todos os organismos vivos, em que a sua principal

especialização adaptativa não está em algum tipo físico específico, habilidade ou se encaixam
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em um nicho ecológico, mas sim na identificação com o processo de adaptação em si - no

processo de aprendizagem. Somos, portanto, a espécie de aprendizagem, e a nossa

sobrevivência depende da nossa capacidade de adaptação, não só no sentido reativo de

adaptação para os mundos fisico e social, mas no sentido pró-ativo de criar e moldar esses

mundos. (KOLB, 1984)

A partir das ideias de Kolb (1974) sobre aprendizagem vivencial uma enorme

quantidade de seguidores surgiu, inicialmente nos Estados Unidos e posteriormente no resto

do mundo. E todas as aplicações, estudos, pesquisas, teses concentram-se no campo do ensino

de administração, contabilidade, economia e, inclusive engenharia.

A demonstração da influência e do impacto da aprendizagem vivencial no ensino de

administração, além da vasta literatura a respeito, foi a criação da Association for Business

ExperientiaI Learning (ABSEL) que congrega professores, estudiosos e aplicadores da

aprendizagem vivencial em praticamente todas as áreas de ensino de administração: Finanças,

Pesquisa, Marketing, Recursos Humanos, Produção.

2.3.1 - Jogos de Empresas

Os Jogos de Empresa entraram em cena na década de 1950, geradas pela fusão da

evolução da pesquisa de operações nos jogos de guerra, informática e teoria da educação.

Armado com uma nova teoria da educação, que girava em tomo do aluno em vez do instrutor,

os sucessos dos jogos de guerra e técnicas de pesquisa operacional da Segunda Guerra

Mundial, e no desenvolvimento de computadores de alta velocidade, os Jogos de Empresa

rapidamente se propagou em escolas de negócios da América e no treinamento e

desenvolvimento corporativo. (KEYS; WOLFE, 1990)

A aprendizagem vivencial por meio de jogos de empresas apresenta

melhores resultados na apreensão de conceitos que outros métodos

educacionais (KEYS e WOLFE, 1990, p.312) e o método é o

preferido pelos alunos se comparado a aulas expositivas, seminários e

estudos de caso (SAUAIA, 1995; ROSAS, 2004). Este método vem

ganhando espaço no ambiente acadêmico brasileiro. (ROSAS, 2009,

p. 10)
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Para ilustrar a dinâmica dos jogos de empresas como um processo de planejamento e

tomada de decisão, Sauaia (2009) apresenta o fluxo (llustração 3) das etapas, distinguindo o

ciclo de aprendizado e a função do simulador.

I-----------~------------~------------~------------~~-----------~------------
_.\(hnini. trad l' (Pnl'illUen', )

FOl'lnUlfll'io
d~ Df'ch:\o-..•..-.--...• I:,
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d~ D~d~'o

Re ultíld

Dustração 3 - O sim lador no contexto dos jogos de empresas

FONTE: Sauaia (2009)

2.3.2 - Método do Caso

Atualmente no Brasil, tan o nas graduações de Direito e de Administração, como em

Marketing, e áreas de saúde, o estudo do Método do Caso chamado case, têm sido utilizados

em larga escala. Partindo da experiênci~ de realidades vivenciadas, os estudantes confrontam
. , .

a teona com a pratIca.

"O ensino do Método do Caso foi desenvolvido na Escola Médica da Universidade de

Harvard no fim do século XIX, e adotado por outras escolas (Escola de Direito de Harvard e

Escola de Negócios) no começo do século XX" (SAUAIA, 2006, tradução nossa). A tarefa do

instrutor é facilitar a discussão, fazer perguntas, estimular o raciocínio do aluno, interpretar o

advogado do diabo e salientar questões criticas. As vezes o instrutor irá apresentar o conceito

em questão para convidar os alunos a organizar seus pensamentos no quadro-negro para criar

novos insights usando o conceito recém introduzido. Apenas ocasionalmente o instrutor irá

apresentar sua opinião. A abordagem do método do caso não provê a resposta.

Preferivelmente, vários participantes na discussão podem desenvolver e dar suporte a várias

respostas. Se o professor souber o resultado do caso ele pode compartilhar no final da

discussão.

Martins (2006) distingue o que vem a ser Método do Caso, ferramenta pedagógic~

diferenciando-o de situações que pedem um Estudo de Caso. Para ele, um "Case, ou um
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Estudo de caso - técnica de ensino em que o professor (instrutor) explica - ensina -

determinado conteúdo após os alunos estudarem um caso, geralmente relatando uma situação

real já ocorrida." (MARTINS, 2006, p.7)

O Método do caso é acreditado como vantajoso porque permite que o estudante

obtenha um melhor entendimento das questões de gerenciamento dando exemplos da "vida

real", e aprender a aplicar habilidades analíticas para desafiar as situações de negócios.

(SAUAIA, 2006)

2.3.3 - Combinando os métodos de aprendizagem: Método do Caso e Jogos de Empresas

Segundo Garvin (1969 apud SAUAIA, 2006) atualmente não há uma escolha definida

entre Método do Caso ou Jogos de Empresas. Método do Caso e Jogos de Empresas são

ativas, auto-dirigidas, humanísticas, progressivas e centrada no estudante formas de educação

e aprendizagem: estudantes tem que ser envolvidas no processo de aprendizagem.

o papel atribuído à gestão de jogos no ensino do curso de

Administração mudou consideravelmente desde que Gordon e Howell

opinaram que o curso de administração tinha de ser ensinado através

da abordagem do Método do Caso. A partir da gênese de simulações

de gestão, em 1956, aqueles que lutaram contra a ortodoxia

confortá el da abordagem do Método do Caso avançaram seu caso

para os Jogos de Empresa com base apenas na fé. (WOLFE; GUTH,

1975, p.349, tradução nossa)

A combinação d Método do Caso e Jogos de Empresas é uma forma de promover, no

mesmo curso, exercícios analíticos para enquadrar o trabalho de modelos conceituais, e

depois avançar para um processo de tomada de decisões estratégicas. Essa combinação é uma

abordagem muito construtiva que estabelece um jogo de complementaridade entre as duas

técnicas. Além disso, representa uma viagem que começa no passado e avança de volta para o

futuro. (SAUAIA, 2006)
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3. MÉTODO DE PESQUISA

A presente pesquisa possui natureza aplicada de caráter exploratório. Nela foi utilizada

uma abordagem quase-experimental para identificar os possíveis beneficios da aplicação

conjunta de jogos de empresas e método do caso em comparação à aplicação exclusiva dos

jogos de empresas. Assim, foram formados dois grupos compostos por amostras da população

descrita posteriormente. Como forma de se minimizar o efeito de outras variáveis que podem

influenciar o resultado do estudo, no caso de alunos de graduação foram selecionados apenas

aqueles que estejam matriculados no terceiro período do curso, assegurando-se que todos já

tenham cursado as disciplinas específicas da formação em administração.

Os sujeitos deste estudo são alooos matriculados no terceiro período do curso de

graduação em Administração de uma instituição de ensino credenciada pelo MEC (Ministério

da Educação e Cultura) e com curso devidamente autorizado. Foi realizado no primeiro

semestre de 2011, com uma turma integral e outra noturna da disciplina Laboratório de

Gestão Simulada I, na Universidade Federal Fluminense - Volta Redonda.

Para um grupo foi aplicada a técnica de jogos de empresas combinada com o método

do caso imediatamente, sem adoção de aulas expositivas para a apresentação do caso

empresarial e das regras do simu ador. Este foi o grupo de teste, no qual a variável método do

caso será inserida como forma de se experimentar os resultados. Os outros estudantes

compuseram o grupo de contro e, que foi exposto à apresentação expositiva do caso

empresarial e das regras e posteriormente foi adotada exclusivamente à técnica de jogos de

empresas. Para se evitar a influência de demais variáveis extrínsecas, em ambos os casos o

mesmo professor guiou o experimento, seguindo um mesmo roteiro e adotando o mesmo

simulador empresarial.

Como instrumento de medição da aprendizagem foi elaborado um teste que contem

questões de assimilação de conteúdos teóricos e de aplicação teórica de conteúdos. Foram

desenvolvidas três questões referentes a cada área funcional: Planejamento, Marketing,

Produção, Recursos Humanos, Finanças e Presidência A validação do teste foi feita por

professores dessas áreas.
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Tabela 1 - Quadro Teórico

Variáveis Estudadas Suposições do EstudoReferência Teórica

Exposição (Teste CO)

Expositiva

Ensino Convencional SI: Grupo exposto a

abordagem convencional

terá limitação de

assimilação do conteúdo.

Aulas expositivas

(Freire, Macedo, Piaget)

Aprendizagem Vivencial

(Teste CO) +
(Aprendizagem)

Aprendizagem Vivencial

Método do Caso e Jogos de

Empresas (Keys, Kolb,

Guth, Martins, Oliveira,

Rosas, Sauaia e Wolfe)

S2: Grupo exposto a

abordagem vivencial não

terá limitações na

assimilação de conteúdo.

FONTE: Elaboração própria

Como instrumento de medição dos resultados dos testes de conhecimento foi utilizado

a ferramenta Microsoft Excel para as análises estatísticas: Teste-F e Teste-t. O Teste-F de

comparação de variâncias foi utilizado para verificar se as variâncias das duas turmas são

iguais como um procedimento preliminar no teste de comparação de médias, auxiliando a

escolha da técnica adequada Após esse teste pode-se definir que seria utilizado o Teste-t de

comparação de médias presumindo variâncias equivalentes. (MAGALHÃES, 2010)

De acordo com Magalhães 2010) o teste de hipóteses da diferença das médias de duas

populações é freqüentemente utilizado para determinar se é ou não razoável concluir que as

médias das duas populações são,diferentes. A hipótese formulada é apresentada a seguir:

tio: Média - Tunna 1 = Média - Turma 2

H1: Média - Turma 1 *Média - Turma 2

A hipótese nula. (Ho) trata sobre a equivalência estatística das médias das turmas

mesmo sendo expostas a duas abordagens diferentes - aulas expositivas e Método do Caso - e
-

avaliadas pelo mesmo instrumento de avaliação: o teste de conhecimento objetivo. Nesse

caso, a tunna 2, por ser o grupo de teste, define que a variável Método do Caso ao ser inserida

como forma de se experimentar os resultados, de acordo com o quadro teórico apresentado,

não apresenta ganho ou perda, relevante estatisticamente, na absorção do conhecimento

apresentado em relação a turma 1, grupo de controle.
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A hipótese alternativa (Hl) trata sobre esse ganho ou perda, de assimilação de

conteúdos da matéria apresentada, definindo uma distanciação relevante estatisticamente.

Sendo elas diferentes, poderia ter ocorrido um ganho de aprendizagem (Média - Turma 2 >

Média - Turma 1), demonstrando uma aceitação do Método do Caso ou uma perda (Média -

Turma 2 <Média - Turma 1).
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4. ANÁLISE DESCRITN A

Após os testes de conteúdos teóricos e de aplicação teórica de conteúdos, obtivemos

os seguintes resultados.

Tabela 2 - Resultado da avaliação
I Turma I Turma 2

Quantidade Total de Alunos 32 46

Média das Notas 0,56 0,58

Mediana das Notas 0,56 0,61

Variância 0,01 0,01

Menor Nota 0,39 0,39

Maior Nota 0,78 0,72

FONTE: Elaboração própria

Observa-se que a Turma 2 te e um resultado melhor que a Turma 1. Houve uma leve

diferença de 2% entre as médias das turmas, e de 5% entre as medianas. Embora possa haver

tal diferença, em um teste de hipótese deve haver uma análise estatística dessa amostra para

que possamos concluir se essa diferença de médias é relevante.

Antes de fazer o teste de comparação das médias é necessário rodar o Teste-F para

testar se as variâncias das amostras são equivalentes e assim poder definir qual é o Teste-t

mais apropriado para essa comparação.

Tabela 3- e- : duas amostras para variâncias
Variável 1 Variável 2

Média 0,56 0,58

Variância 0,01 0,01

Observações 32 46

GI 31 45

F 1,12

P(F<=f) uni-caudal 0,35

F crítico lIDi -caudal 1,71

FONTE: Elaboração própria
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Analisando o resultado do Teste-F conclui-se que as variâncias são equivalentes e

assim definimos então que será usado o Teste-t: duas amostras presumindo variâncias

equivalentes.

Tabela 4 - Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes

Variável} Variável:

Média 0,56 0,58

Variância 0,01 0,01

Observações 32 46

Variância agrupada 0,01

Hipótese da diferença de média °GI 76

Stat t -O 75,
P(T<=t) uni-caudal 0,23

t crítico wri -caudal 1,67

P(T<=t) bi-caudal 0,45

t crítico bi-caudal 1,99

FONTE: Elaboração própria

Após rodar o Teste-t, nota-se que tanto os valores uni-caudal quanto os valores bi-

caudal são altos, definindo que as médias são estatisticamente iguais e, portanto não se pode

rejeitar a hipótese nula.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse estudo buscou-se encontrar evidências de que há melhor rendimento utilizando

a abordagem do Método do Caso em conjunto com os Jogos de Empresas perante as aulas

exclusivamente expositivas, porém encontrou-se uma equivalência das amostras analisadas,

não rejeitando a hipótese nula.

De acordo com Magalhães 2010) o teste de hipóteses da diferença das médias de duas

populações é freqüentemente uti izado para determinar se é ou não razoável concluir que as

médias das duas populações são diferentes, portanto, nesse estudo não se pode rejeitar a

hipótese nula por não haver uma diferença significativa no desempenho das turmas a ponto de

se considerar razoável que as médias das amostras foram diferentes.

Nesse estudo foi possíve alcançar os objetivos específicos:

• Houve o le antamento da assimilação da aprendizagem dos participantes

por meio de este que contiveram questões de assimilação de conteúdos

teóricos e de ap .cação teórica de conteúdos;

• Desenvolveram-se os procedimentos que possibilitaram a verificação do

problema do e o com a proposição do quase-experimento que abordou

duas turmas graduação em Administração na Universidade Federal

Fluminense·

• Foi possível assim, comparar os tipos de métodos de aprendizagem

adotando-se o Teste-F de comparação de variâncias que foi utilizado para

verificar se as variâncias das duas turmas são iguais como um

procedimen o pre iminar no teste de comparação de médias, auxiliando a

escolha da té .ca adequada. Após esse teste pode-se definir que seria

utilizado o Teste-t de comparação de médias presumindo variâncias

equivalentes.

Analisando os resultados encontrados pode-se também considerar que, apesar de não

se ter rejeitado a hipótese nula e não confirmando as suposições iniciais, não houve perda de

desempenho da abordagem testada quanto à avaliação de conhecimento absorvido pelas

turmas, pois existia a possibilidade que a inserção da abordagem do Método do Caso em

conjunto aos Jogos de Empresas gerasse uma queda significativa no desempenho no grupo de
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teste, podendo ter demonstrado assim, uma difícil adequação a uma abordagem diferente da

usual.

É importante ressaltar que esse estudo não é conclusivo. Há certas limitações que

devem ser ressaltadas:

• Delimitação teórica do tema, que utilizou uma abordagem quase-experimental

e um levantamento quantitativo para análise.

• Deve-se considerar que o estudo apresenta a realidade de uma amostra de uma

Universidade específica, considerando-se também as restrições temporais no

estudo.

Portanto, esse estudo pode ter di ersos desdobramentos:

• Poderá ser abordada uma amostra maior e em outras Universidades.

• Visto que essa abo agem trata de união entre teoria e prática, novos estudos

poderão realizar e es práticos para verificar se há ganho da abordagem nesse

âmbito.

• Utilizar de pes .sa qualitativa levantando a opinião dos alunos quanto à

percepção desses e relação ao Método do Caso.
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7. APÊNDICE

7.1 - TESTE DE CONHECIMENTO OBJETIVO

TESTE DE CONHECIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO
Nome:
Trabalha: Sim ( ) (Empresa: Cargo:) ão ( )
Idade: Sexo: M ( ) F ( ) Curso: Período:

Planejamento - planejar é dese ar m futuro desejado, monitorando os indicadores
ambientais que são variáveis exógenas e condicionam a demanda do produto e o
comportamento do consumidor.

1- Ao realizar um planejame ,os es ecialistas analisam variáveis que influenciam
uma organização, dentre ela po e os destacar:

I. Aspectos e variáveis internas da organização, tais como recursos da empresa, missão, visão
e objetivos organizacionais.
11. Forças político-legais, econo .cas, sociais e tecnológicas.
111. O poder de barganha dos fo e edores, as necessidades dos clientes e a intensidade da
rivalidade dos concorrentes.
Em relação as alternativas acima so re os níveis do ambiente das organizações, é correto
afirmar que:
a) A alternativa I representa o ambiente setorial
b) A sequência I, 11, m representa o ambiente setorial, o ambiente interno da organização e o
macro ambiente
c) A alternativa 11 representa o ambiente interno da organização
d) A sequência I, 11, m representa o ambiente interno da organização, o ambiente setorial e o
macroambiente
e) Nenhuma das alternativas anteriores

2- Você é um diretor de u ...•.•.••
preocupada com o process
enfrentar este desafio você
abordagem PFOA (SWOT) e

sa de eletroeletrônicos que está cada dia mais
alização e internacionalização do setor. Para
para a preparação do planejamento empresarial, a
zida abaixo.

OQUEÉ OPE ÇÕ ~SPRESENTES -OPERAÇOESFUTURAS
BOM PONTOS FORTES OPORTUNIDADES
RUIM PONTOS FRACOS AMEAÇAS

Nessa abordagem são analisadas as potencialidades ou pontos fortes, as fragilidades ou pontos
fracos, as oportunidades e as ameaças para a sua empresa. Depois de entrevistar seus gerentes
e funcionários-chaves, você agrupou os dados em unidades lógicas de planejamento, mas
ERROU na interpretação das premissas desta matriz quando considerou:
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a) A quebra de um equipamento como uma coação, uma imposição coercitiva do ambiente, à
qual a empresa não se pode furtar.
b) A política de incentivo às exportações como uma oportunidade que deve ser explorada pela
empresa.
c) O tabelamento de preços pelo Governo como uma restrição que reduz o grau de liberdade
da empresa.
d) Uma possível greve dos funcionários como uma contingência que pode afetar seriamente o
trabalho da empresa.
e) Um possível aumento da inflação como uma ameaça que pode afetar seriamente o
desempenho empresarial.

3- O mercado no trimestre TO foi e 800.000 unidades para a sua empresa. O exame dos
índices do cenário econômico ( , IGP e IVE) permite estimar o Mercado para o
próximo trimestre. Tomando- por base o valor 100 para os índices no trimestre TOe o
interesse em estimar o Mercado, coe/eris paribus, analise as afirmações:

I-O índice de variação estac'onal ou sazonalidade (IVE) representa a variação dos preços
influenciando o poder de compra do consumidor. Se ele for previsto para 95 em TOl sinaliza
que o Mercado terá uma queda e 5 pontos percentuais.
11- O índice de atividade econô .ca IAE) representa a riqueza do país e influencia a renda
do consumidor 103 para TOl sinal'za um Mercado com tendência de crescimento de cerca de
3 por cento.
m- A combinação dos efeitos da sazonalidade e da atividade econômica sinaliza um
Mercado com tendência de cresc' ento de 2 por cento.
a) Todas as alternativas estão corretas
b) Todas as alternativas estão erradas
c) As alternativas I e 11 estão corretas
d) As alternativas TI em estão erradas
e) Nenhuma das alternati as ante ·ores

Marketing - O diretor de ma
inibir a demanda quando e o
mercadológica.

· g deve criar demanda quando ela for insuficiente e
•..•...._·to elevada, visando aumentar a eficiência

4- Como é denominada a q
demandam da empresa?

1LA ••.••••...•e de bens ou serviços que os consumidores

a) Margem de vendas
b) Vendas incompletas
c) Mercado potencial
d) Mercado gerencial
e) Rentabilidade

5- Um executivo de Marketing para gerenciar a demanda (equilibrando a oferta da
empresa com a demanda do m rcado deve trabalhar com 4 variáveis que formam o
composto de marketing (4Ps) co ecidas com Produto, Preço, Praça e Promoção. As
afirmativas abaixo ilustram as decisões de marketing:
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I. Realizar melhorias nos atributos e na funcionalidade de um bem ou serviço.
ll. Elaborar ações para que o consumidor perceba a relação positiva entre o custo e o
beneficio de um bem ou serviço.
lU. Persuadir e informar o consumidor para que ele no momento da compra possa escolher a
oferta da empresa em detrimento a dos concorrentes.
N. Criar condições para que a oferta possa chegar ao lugar certo e no momento certo.
Em relação as alternativas acima sobre o composto de marketing, é correto afirmar que:
a) A alternativa I representa a decisão de promoção
b) A sequência L TI, m eN representa a decisão de produto, preço, praça e promoção
respectivamente.
c) A alternativa II representa a decisão de produto
d) A sequência I, ll,m eN representa a decisão de produto, preço, promoção e praça
respectivamente.
e) Nenhuma das alternativas anteriores

6- A demanda do período é indicada pela quantidade associada ao Mercado Potencial.

I. Ela representa o total de pedidos de sua empresa no trimestre
ll. Ela representa o total de pedidos das empresas de sua indústria no trimestre
m. Ela representa o total de pedidos mais o mercado não atendido no período anterior. Indicar
uma das alternativas:
a) Todas as alternativas estão corretas
b) Todas as alternativas estão erradas
c) As alternativas I e II estão corretas
d) As alternativas II em estão erradas
e) Nenhuma das anteriores

Produção - Cabe ao diretor e
transformar insumos em pro
produtos acabados.

o' ção prover a oferta de produtos acabados:
S or meio da produção; administrar o estoque de

7- Como é denominado o ter
iguala às aos custos totais de p

e indica o nível de vendas, no qual a receita total se
ção?

a) Margem de contribuição
b) Ponto de equilíbrio
c) Lote econômico
d) Custo unitário
e) Nenhuma das anteriores

8- No processo de gestão da pro ão, produtividade pode ser medida pela a relação
entre o valor produzido (VP) e a capacidade instalada (CI) na produção em que:

a) quanto maior o VP em relação ao CL maior é a produtividade.
b) quanto menor o VP em relação ao CL maior é a produtividade.
c) quanto maior o VP em relação ao CL menor é a produtividade.
d) a relação entre VP e CI é sempre maior que 1.
e) a relação entre VP e CI é sempre menor que 1.
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9- A capacidade instalada da empresa é de 600.000 unidades. O estoque inicial de
produtos é de 130.000 unidades e de matéria prima é de 800.000 unidades (com razão de
transformação de 1 unidade de MP para 1 unidade de produto). Quanto a oferta de
produtos da empresa:

I. Será possível ofertar o máximo de 600.000 unidades
11.Será possível ofertar 730.000 unidades
ill. Será possível ofertar o máximo de 800.000 unidades com o estoque de matéria prima
Indicar uma das alternativas:
a) Todas as alternativas estão corretas
b) Todas as alternativas estão erradas
c) As alternativas I e III estão corretas
d) As alternativas n e III estão erradas
e) Nenhuma das anteriores

RH - A gestão de pessoas inclui duas tarefas: gerencial a cultura da empresa,
administrar os conflitos interpessoais na diretoria, apoio ao diretor de produção na
gestão do processo de fabricação, selecionando a melhor alternativa para a produção
trimestral (horas normais ou horas extras).

10- Sobre cultura organizacional, assinale a opção correta. a) Uma forte cultura
organizacional é aquela onde predomina o autoritarismo e a centralização das decisões. b) A
realização de convenções, reuniões anuais e premiações são instrumentos utilizados para
reforçar aspectos da cultura organizacional. c) Os valores, princípios e crenças
organizacionais devem ser definidos no planejamento estratégico. d) Não existem sub-culturas
dentro de uma cultura organizacional. e) Não é possível alterar-se a cultura organizacional.

O texto abaixo serve de base para a questão 11
"Os resultados que conseguimos não são decorrência dos nossos desejos, mas do
comprometimento que temos com eles. A vida não é a materialização de propostas, mas sim o
resultado de nossas ações".
"Para superar a concorrência aprenda ajàzer milagres ", diz o panfleto de propaganda de
seu seminário... O milagre está em basicamente na elevação da auto-estima ... Ele propõe
transformar as pessoas em campeãs ou libertá-las do medo de vencer. "
Roberto Shinyashiki

11- Se Shinyashiki é um goro o ·vacional ele tem a capacidade de .••

a) Realizar uma transformação espiritual.
b) Motivar as pessoas.
c) Gerar estímulos para alcance da motivação.
d) Padronizar a personalidade das pessoas.
e) Nenhuma das anteriores

12- As responsabilidades do Dire or de RH no Exercício de Gestão Simulada (EGS)
podem ser:

a) Seleção, contratação e treinamento de pessoal, Precificar os produtos, Regime de trabalho
(horas normais e extras) para cada turno.
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b) Seleção, contratação e treinamento de pessoal, Gerenciar quanto dinheiro deve ser
investido em P&D, Rescisão contratual.
c) Regime de trabalho (horas normais e extras) para cada turno, Gerenciar quanto dinheiro
deve ser investido em P&D, Rescisão contratual.
d) Rescisão contratual, Seleção, contratação e treinamento de pessoal, Precificar os produtos.
e) Rescisão contratual, Regime de trabalho oras normais e extras) para cada turno, Seleção,
contratação e treinamento de pessoal.

Finanças - A função do administrador ti ance·ro envolve três atividades-chave: captar
recursos a custos atrativos, investir no e hores pro ·etos e efinir com o presidente uma
política para a distribuição dos eros, sem pressionar o capital e giro no caixa.

13- Para que o negócio da emp ossa funcionar se faz necessária a existência de
recursos com liquidez imedia p operação das atividades empresa ·ais. Em outras
palavras estamos falando de rec rsos rmanceiros localizados na conta:

a) Caixa
b) Ativo Permanente
c) Contas a Receber
d) Exigíveis a longo prazo
e) Duplicatas a receber

14- Na busca pela saúde rmance· a a empresa um diretor da área deve apo·ar-se em
indicadores. Dentre os vários· s existe um que mede a rentabilidade da emp esa
retornando o valor do patri A., e e é conhecido como ROE (Return on Equity) e
corresponde a razão entre o I ero 'quido após imposto de renda (LDIR) e o patrimônio
liquido (PL) da empresa. Assim é correto afirmar que:

a) quanto maior o LDIR em relação ao PL, menor é a rentabilidade.
b) quanto menor o LDIR em relação ao PL, maior é a rentabilidade.
c) quanto maior o PL em relação ao LDIR, menor é a rentabilidade.
d) a relação entre LDIR e PL é sempre maior que 1
e) a relação entre LDIR e PL é sempre menor que 1.

15- Numa empresa com capacidade 415.000 unidades, ao investir $400.000 na compra de
novos Equipamentos no trimestre T01, considerando a relação $20,00 investido gera 1
unidade adicional de produto, prazo de 90 dias da entrega e instalação, despesas com
instalação na notação [investi nto ( )]2/$10.000.000 e o desgaste fisico dos
equipamentos pelo efeito da depreciação a uma razão de 2,50/0 do produzido no período.

I. A empresa recebe uma capacidade adicional de 20.000 unidades ao final de T01.
11. Já será possível operar os novos equipamentos no próprio trimestre TOl.
111.A capacidade inicial de 415.000 unidades passa a 435.000 unidades ao final de T01.
N. As despesas com investimentos serão de $ 16.000. Indicar uma das alternativas:
a) Todas as alternativas acima estão corretas
b) Todas as alternativas acima estão erradas
c) As alternativas TI eN estão corretas
d) As alternativas I em estão erradas
e) Nenhuma das anteriores
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Presidência - Administrar a empresa de maneira global, liderando os setores,
negociando com os grupos de interesse e promovendo a sustentabilidade da organização.

16- "Toda organização tem objetivos e, para atingi-los as pessoas que nela trabalham
devem ser compelidas, controladas e mesmo ameaçadas com punições, para que seus
esforços sejam orientados para aqueles objetivos."

o texto refere-se a um pressuposto da teoria
a) das necessidades de Maslow.
b) "X" de Douglas McGregor.
c) c) do sistema de administração de Likert.
d) d) "Z" de William Ouchi.
e) e) científica de Taylor.

17- A Vantagem Competitiva estabelece que em resa e
padrões definidos de comportamento que podem se r
genéricas (as fontes de vantagem competi·va sobre os co
definições abaixo qual delas ÃO está correta.

ce · a o edecem a
as e "estratégias

o rentes. as

a) Liderança baseada no fator custo - Possuir custos mais baixos do que os rivais;
b) Diferenciação - Criar um produto ou serviço que é visto na indústria como único;
c) Focalização - Combinar as duas estratégias direcionando-as para um alvo específico.
d) Uma alternativa interessante de vantagem competitiva para qualquer indústria é adotar uma
combinação de liderança em custo e diferenciação
e) Nenhuma das anteriores

18- Dividendos é a parcela do cro apurado pela empresa, que é distribuída aos
acionistas por ocasião do encerr nto do exercício. Das alternativas abaixo qual é a
que NÃO está correta.

a) Os dividendos podem ter periodicidade diversa: mensal, trimestral, semestral, anual, etc.,
desde que constem no estatuto da empresa o período determinado.
b) A Assembléia Geral Ordinária AGO) é quem determina a parcela a ser distribuído como
dividendo, de acordo com os interesses da empresa, através da manifestação de seus
acionistas.
c) A política de dividendos trata-se de uma decisão sobre a dimensão ou a proporção de
resultados líquidos apurados num determinado período.
d) A Lei 6.404 (Lei das S. obriga as sociedades a distribuírem pelo menos 28% dos lucros.
e) Nenhuma das anteriores
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