
1 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

   

 

 

 

 

BRUNO DUARTE SODRÉ 

 

 

 

 

 

JOGOS DE EMPRESA: UTILIZANDO A GESTÃO DE PESSOAS 

COMO RECURSO COMPETITIVO EM UM AMBIENTE SIMULADO 
 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda/RJ 

2019 

BRUNO DUARTE SODRÉ 

 



2 

 

 

 

 

 

JOGOS DE EMPRESA: UTILIZANDO A GESTÃO DE PESSOAS 

COMO RECURSO COMPETITIVO EM UM AMBIENTE SIMULADO 

 
 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Graduação em 

Administração do Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do grau de 

Bacharel em Administração. 

Orientador: Professora D.Sc ELAINE R. 

SIGETTE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda 

2019 



3 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

BRUNO DUARTE SODRÉ 

 

JOGOS DE EMPRESA: UTILIZANDO A GESTÃO DE PESSOAS COMO 

RECURSO COMPETITIVO EM UM AMBIENTE SIMULADO 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado pela Banca Examinadora do Curso de 

Administração da Universidade Federal Fluminense – UFF 

 

Volta Redonda, 11 de dezembro de 2019. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Professora D.Sc Elaine Ribeiro Sigette – Administração – (UFF) 

 

 

 

 

Professor D.Sc Marco Antonio Conejero – Administração – (UFF) 

 

 

 

 

Professor D.Sc  Murilo Alvarenga Oliveira – Administração – (UFF) 

 

 



4 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo evidenciar a importância da Gestão de Pessoas em um 

ambiente simulado de Jogos de Empresas. Assim como em nossa realidade, onde empresas 

investem cada vez mais em seus colaboradores e utiliza-se deste recurso como diferencial 

competitivo, é possível replicar algumas destas variáveis nos Jogos de Negócios. Para o 

desenvolvimento do trabalho contou-se com estudos nas áreas de Estratégia Empresarial, 

Jogos de Negócios Gestão de Pessoas e Ensino da Administração. Outra base, utilizada como 

método, considera uma disciplina acadêmica de um curso de Administração, com foco em 

Gestão Organizacional Simulada. A partir dos resultados obtidos através de uma pesquisa 

exploratória, com participação do autor e análise qualitativa dos dados da simulação, foi 

possível perceber o impacto do fator humano nos resultados e estratégias de cada uma das 

empresas e a importância deste recurso para o jogo, principalmente através de uma relação 

entre capacidade produtiva e investimentos em aumento salarial e benefícios aos 

colaboradores, gerando motivação e aumento da capacidade de produção. A aplicação de 

variáveis comuns ao mercado real, como o fator humano e motivacional, ainda que em 

realidade virtual ou indiretamente, pode ser importante na estratégia e posicionamento 

competitivo das organizações simuladas devendo influenciar cada vez mais na tomada de 

decisão dos jogadores. 

 

Palavras-chave: Ensino de Administração. Jogos de Negócios. Estratégia Empresarial. 

Gestão de Pessoas. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to highlight the importance of People Management in a simulated Business 

Games environment. As in our reality, where companies invest more and more in their 

employees and use this resource as a competitive differential, it is possible to replicate some 

of these variables in the Business Games. For the development of the work, there were studies 

in the areas of Business Strategy, Business Games, People Management and Administration 

Teaching. Another base, used as a method, considers an academic discipline of a Business 

Administration course, with a focus on Simulated Organizational Management. From the 

results obtained through an exploratory research, with the participation of the author and 

qualitative analysis of the simulation data, it was possible to perceive the impact of the human 

factor on the results and strategies of each of the companies and the importance of this 

resource for the game, especially through a relationship between productive capacity and 

investments in salary increases and employee benefits, generating motivation and increasing 

production capacity. The application of common variables to the real market, such as the 

human and motivational factor, even if in virtual reality or indirectly, can be important in the 

strategy and competitive positioning of the simulated organizations and should increasingly 

influence the players' decision making. 

 

Keywords: Teaching of Administration. Business Games. Business Strategy. People 

Management. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo as organizações buscam inúmeras 

formas de diferenciação, seja para obter vantagens sobre concorrentes ou agregar valor aos 

seus clientes. Esta necessidade leva os responsáveis pelo direcionamento das empresas à 

aplicação de estratégias competitivas, definidas por Porter (1989) como a busca de uma 

posição competitiva favorável à indústria onde ocorre a concorrência, determinando a 

adequação das atividades que podem contribuir para seu desempenho como inovações e uma 

cultura coesa. Ainda de acordo com Porter a empresa que conseguir diferenciar-se das 

concorrentes, e manter este recurso, será um competidor acima da média em sua indústria. 

 

 Ao encontro desta estratégia de diferenciação muitas organizações passam a adotar uma visão 

interna para buscar características que a façam se destacar em seu mercado, não olhando 

apenas ao seu ambiente externo. A chamada Visão Baseada em Recursos atenta-se para 

recursos internos, ou a se desenvolver, onde a organização avalia aquilo que irá se perdurar e 

levá-la a obter vantagens sobre seus concorrentes de mercado. Para Hitt (2008) o aumento da 

concorrência tornou as inovações cada vez mais importantes no mercado de atuação de cada 

empresa, não bastando apenas melhorias incrementais em produtos e processos para sustentar 

uma vantagem competitiva. 

 

Visto como recurso indireto dentro da teoria de Visão Baseada em Recursos o fator humano é 

cada vez mais acionado nas empresas e pode ser utilizado para obter vantagens no mercado 

sobre seus concorrentes. Como exemplos de políticas internas, voltadas aos funcionários e ao 

desenvolvimento de vantagens, consideram-se: o bem estar individual, um ambiente com 

cultura organizacional coesa e inclusiva, investimentos na capacitação e melhoria da mão de 

obra interna, além do desenvolvimento profissional dentro das organizações. O objetivo 

destes investimentos é aumentar a satisfação dos colaboradores com a empresa e propiciar um 

rendimento maior em suas ações, refletidas em outras áreas estratégicas.  

 

Dentro desta perspectiva de formar um ambiente ideal para que colaboradores desenvolvam 

suas habilidades e aplique-as da melhor forma possível à organização está o trabalho dos 

tomadores de decisão, administradores das empresas que traçam as estratégias e a partir destas 

buscam recursos para atingir seus objetivos. As ações destes profissionais impactam 

diretamente nos resultados operacionais, financeiros e estratégicos, mostrando como a sua 
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formação e experiência são fundamentais para a empresa. Um recurso recorrente para 

tomadores de decisões é a utilização de Jogos de Empresas, a simulação permite que decisões 

reais sejam tomadas a partir dos resultados do jogo. 

 

Ao considerar um ambiente simulado de um Jogo de Negócio, que replica diversas variáveis 

de um ambiente real, mas ainda com pouco enfoque e recursos disponíveis para a área de 

Gestão de Pessoas, qual seria o resultado ao aplicar na estratégia da empresa uma visão 

baseada nos recursos humanos, através de investimentos em benefícios, salários e 

qualificação da mão de obra produtiva com o objetivo de ganhar mercado e torna-la um 

recurso competitivo?   

 

No decorrer deste trabalho serão mostrados resultados obtidos ao fim de uma disciplina 

acadêmica de gestão simulada e como a variável humana impactou na gestão das empresas, 

além de responder se as empresas que aplicaram a teoria da Visão Baseada em Recurso, 

considerando o fator humano, no Jogo de Negócios conseguiram refletir os investimentos 

nesta área na melhorara do desempenho operacional através de aumento da produção e 

indiretamente no crescimento das vendas, receitas e participação do mercado. 

 

Nas seções a seguir serão abordadas as referências teóricas utilizadas como base do trabalho, 

o método utilizado através de um simulador organizacional, bem como suas características e 

especificidades para os jogadores, os resultados e análises de relatórios das empresas 

simuladas e a conclusão do trabalho, respondendo ao problema de pesquisa e limitações 

encontradas, assim como sugestões de estudos futuros. 

 

 

2- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Diante da necessidade de tomadas de decisões assertivas e eficientes por parte dos 

profissionais de administração sua formação e conhecimento são fundamentais neste 

processo. Nicolini (2003) em seu estudo sobre o ensino de graduação na área de 

Administração, no Brasil, mostra o quanto é preciso que profissionais rompam com o modelo 

tradicional aplicado durante décadas, onde concorrência e risco não eram considerados. Os 

profissionais devem se adequar ao ambiente dinâmico das grandes organizações e otimizar ao 

máximo o capital investido pelas empresas. Uma das causas apontadas para esta formação 
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tradicional é a falta de inovação nos cursos de Administração, principalmente no bacharelado, 

e a dificuldade imposta pelas leis de regulamentação do curso. 

 

Corroborando esta Visão, Lacruz (2004) diz que constantemente as empresas têm suas 

expectativas frustradas com relação ao seu capital humano devido a pouca experiência prática 

de alguns profissionais, estes trazem consigo apenas seu conhecimento de formação 

tradicional podendo comprometer a eficácia em suas decisões. Ele cita ainda que pesquisas 

apontam deficiências na formação de administradores e concluem haver um gap entre a 

formação ofertada pelos cursos de Administração e as expectativas do mercado quanto a estes 

profissionais. 

 

Com o objetivo de entregar ao mercado um profissional cada vez mais qualificado e próximo 

das suas expectativas um dos recursos que vem sendo utilizado já há alguns anos por algumas 

instituições de ensino em Administração, e áreas afins, para propiciar aos seus alunos contato 

com a realidade das empresas é a utilização dos Jogos de Negócios em sua formação. No 

Brasil, segundo Goldschmidt (1977), os Jogos de Negócios começam a ser aplicados em 

instituições de ensino a partir da década de 70. Pode-se definir como Jogos de Negócios o 

modelo de simulação onde são replicadas variáveis do mercado empresarial, permitindo aos 

seus jogadores colocar em prática estratégias e considera-las na tomada de decisões (Sauaia, 

2008). 

 

De acordo com Oliveira (2009) o tempo para a tomada de decisão para os gestores é cada vez 

menor, sendo importantes processos e técnicas estruturados para responder às questões 

gerenciais. Outro ponto relatado no estudo é a complexidade para se tomar uma decisão e a 

importância dos Jogos de Empresas para analisar tais decisões e o comportamento decisório 

dos participantes da simulação. Com base em Bazerman (2004), Oliveira afirma que um 

processo de julgamento e tomada de decisão adequado é aquele onde se leva em consideração 

os seguintes aspectos: os cognitivos do processo decisório; o processo mental de formar 

opinião ou avaliar, utilizando discernimento ou comparação; e a capacidade de julgar, ou seja, 

o poder e/ou habilidade de decidir com base em evidências. 

 

Neste contexto os Jogos de Empresas tem por objetivo o mesmo que simuladores de voos, 

eles permitem que situações reais sejam vividas e não haja comprometimento de recursos ou 

qualquer dano para quem o simula. Estas vivências permitem que em situações reais 
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tomadores de decisões tenham alguma base para minimizar impactos negativos que podem ser 

gerados para suas organizações. Além destas explanações, Sauaia (1995), ressalta em seu 

trabalho a importância deste método no ensino da Administração e como esta ferramenta 

auxilia para aproximar a teoria ensinada nas universidades de situações cotidianas das 

empresas já que tem a possibilidade de considerar empresas pequenas, médias ou grandes, até 

mesmo corporações que lidam com quantias gigantescas. Os jogadores desta simulação 

experimentam e vivenciam todo o processo gerencial, podendo cometer falhas gigantescas, 

comprometer recursos financeiros sem sofrer qualquer consequência dos acionistas, mas ao 

final terão aprendido com estes erros e ao enfrenta-los nas empresas reais saberão qual 

decisão tomar. 

 

Referendando os argumentos da utilidade dos Jogos de Negócios, Motta (2012) atesta que ao 

aplica-los em ambientes de ensino é propiciado aos alunos oportunidades de terem contato 

com diversas habilidades fundamentais a um administrador e uma aplicabilidade de diversas 

áreas de conhecimento adquiridas em outras disciplinas do curso, sendo uma técnica 

complementar a formação profissional. O estudo ressalta que os jogos contribuem muito mais 

no desenvolvimento de habilidades técnicas e humanas. 

 

Outro ponto bem importante na Administração, e fundamental para os futuros profissionais 

que pretendem atuar nesta área, é a análise de mercado e obtenção de uma vantagem 

competitiva para que a empresa tenha destaque no seu campo de atuação. Para Porter (1989) 

os principais tipos de vantagens competitivas são custo e diferenciação. Para ele encontrar 

uma vantagem depende diretamente da chamada “cadeia de valores”, que significa as 

atividades que as empresas executam como projeto, produção, marketing e distribuição do 

produto. 

 

Outros autores também discorrem sobre a importância de se obter vantagens, é o caso de 

Barney (2001) que sustenta uma Visão Baseada em Recursos. Tais recursos podem ser 

tangíveis ou intangíveis, e levam em consideração quatro tipo de recursos e suas variáveis: 

Recursos financeiros, relacionados a dinheiro e lucro; Recursos físicos, como máquinas e 

equipamentos; Recursos humanos, considerando habilidades e capacidades individuais; 

Recursos organizacionais, que levam em conta relacionamentos internos e estrutura 

organizacional. 
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Barney (2001) ainda afirma que os recursos não estão atrelados apenas ao dinheiro, 

destacando recursos humanos, físicos, materiais e mercadológicos. Desta forma é importante 

uma alocação adequada de cada recurso para a organização alcançar seus objetivos, bens e 

serviços dentro de sua atividade organizacional. 

 

Uma característica que auxilia uma organização sustentável é a gestão de seus recursos 

humanos. Segundo Lacombe (2004) a gestão de pessoas é um conjunto de esforços que tem 

por objetivo: planejar, organizar, dirigir, liderar, coordenar e controlar atividades de um grupo 

de indivíduos que se associam para atingir um resultado comum, mas sempre considerando as 

variáveis empresarial, ambiental e interativa. Chiavenato (2014) afirma existir uma 

interdependência duradoura entre pessoas e organizações. De um lado temos pessoas, que se 

dedicam ao seu trabalho buscando sucesso profissional, e de outro lado estão às organizações 

que possuem interesses e dependem de seus colaboradores para operar. Para ocorrer uma 

congruência no ambiente, entre a Gestão de Pessoas e a organização, é preciso haver 

preocupação com os interesses dos funcionários e os objetivos da empresa. 

 

Decenzo e Robbins (2001) tratam a Gestão de Pessoas como um processo administrativo que 

está atrelado a quatro atividades básicas: Recrutamento, Preparação, Estímulos/Motivação e 

Retenção. Ao seguir esta teoria a empresa deve focar nestes pontos para uma gestão eficaz, 

sendo um fator preponderante para seu sucesso. Outros autores, como Silveira e Goecking 

(2014), ainda citam a importância de fatores como remuneração e benefícios, relação com os 

empregados e a parte de treinamento e desenvolvimento como fatores importantes para 

qualquer relação entre empresa e funcionários. 

 

Para notar a importância do fator humano em qualquer organização, inclusive as simuladas 

em Jogos de Empresas, Xavier e Cercilier (2016) propõem um estudo do impacto que o fator 

humano possui em um ambiente simulado. Neste trabalho contatou-se que as variáveis 

aumento de salário, treinamento e benefícios, se somados, representam o maior impacto no 

índice de produtividade individual de cada funcionário, propiciando às empresas aumentarem 

sua produção total, em detrimento a variáveis como compra de equipamento e manutenção. 

Outras variáveis do jogo foram consideradas com pouca relevância no impacto direto em 

produtividade. 

 

 



12 

 

3- MÉTODOS DE PESQUISA 

 

Partindo de uma pesquisa participante, onde o autor teve contato com o Simulador Gregomix 

(SGM) foram explorados os resultados desta simulação como método através de 

levantamento documental gerado a partir de seus relatórios. As análises, em caráter 

qualitativo, da consequência de utilizar a Gestão de Pessoas neste ambiente empresarial 

simulado, bem com dados e estratégias de vendas e produção das empresas, serão 

apresentadas na seção a seguir. 

 

O simulador esteve presente na matriz curricular de um curso de graduação em Administração 

de uma universidade federal no estado do Rio de Janeiro, através de uma disciplina de Gestão 

Organizacional Simulada, permitindo que os alunos tenham contato prático com situações 

reais do mercado aliadas ao conhecimento adquirido em disciplinas teóricas de outras áreas 

administrativas e correlatas. O SGM pode ser definido como um dispositivo que organiza 

decisões e projeta resultados. 

 

Todo o ambiente ficcional da simulação é representado pelo Gregomix através de uma cadeia 

produtiva do país Brazol, que ao longo de quatro trimestres têm situação política e econômica 

estável com inflação considerada de 6% ao ano. Em um oligopólio, da área de eletrônicos, se 

darão as decisões do jogo entre o mesmo número de indústrias e atacados. As indústrias terão 

de adquirir matéria prima, para sua produção, através de fornecedores - representados pelo 

sistema - e os atacadistas venderão os produtos adquiridos das indústrias para Varejistas - 

estes também algoritmos do sistema. 

 

Cada indústria inicia o jogo com um capital social de R$ 1.500.000,00, além de dez máquinas 

e cinquenta funcionários. As despesas administrativas, ao final do ano em exercício, terão 

custo de 1.500.000,00. Os atacadistas terão disponível capital social no valor de R$ 

500.000,00 e despesas administrativas, também ao final do ano corrente, no mesmo valor. 
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Produtos e Características 

 

TIPO DE 
PRODUTO 

DEMANDA DE 
MERCADO (UN) 

CICLO DE 
VIDA 

FAIXA DE PREÇO AO 
VAREJO (R$) 

Alfa 2.000 a 5.000 Maturidade 700 a 900 
Beta 7.000 a 10.000 Crescimento 1.500 a 1.800 
Ômega 4.500 a 6.500 Crescimento 1.800 a 2.200 

Tabela 1: Produtos e Características do Mercado. Fonte: Próprio autor com base nos relatórios do simulador SGM. 

 

Em sua venda de produtos as indústrias só poderão vender um tipo de cada produto para um 

atacadista em específico. Logo, um dado produto não poderá ser vendido para mais de um 

atacadista.  

Produção e Custo de Produtos 

 

  ALFA BETA  ÔMEGA 

Consumo 
hora/máquina 

(Un) 
10 20 30 

Custo de 
Matéria Prima 

(R$) 
500,00 900,00 1.200,00 

Custo de Frete 
Fornecedor 

(R$/Un) 
15,00 27,00 36,00 

Tabela 2: Produção e Custos de Produto. Fonte: Próprio autor com base nos relatórios do simulador SGM. 

 

Segundo as regras do simulador cada indústria poderá optar por adquirir máquinas ao longo 

do jogo, estas terão de ser solicitadas com um trimestre de antecedência com custo unitário de 

R$ 100.000,00. Estes equipamentos terão vida útil de cinco anos e valor de depreciação 

trimestral de R$ 1.000,00 (informações válidas para máquinas em uso e futuras compras), 

além de capacidade produtiva de 8.000 horas por trimestre. Para utilizar o equipamento serão 

necessários ao menos cinco funcionários, que poderão ser contratados no ato de entrega do 

imobilizado. 

 

Recursos Humanos  

 

Os funcionários das indústrias terão salários anuais, mínimos, no valor de R$ 12.000,00. Cada 

empresa pode reajustar os salários da equipe de forma trimestral, além de ter opção de investir 
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em benefícios e treinamentos para a equipe. Estas duas opções citadas são opcionais e são 

utilizadas, ou não, de acordo com a estratégia de cada empresa.  

 

Outro ponto a considerar, no que tange a área humana no simulador, são custos com 

contratações e dispensas de funcionários. Quaisquer das ações podem ser feitas no trimestre 

corrente, para contratações serão considerados 10% de custo em cima do salário base 

praticado no período enquanto que para demissões o percentual considerado individualmente 

será de 40%. 

 

Objetivos da Simulação 

 

DIMENSÃO  INDÚSTRIA  ATACADO 

Mercado Líder em participação em ao menos 
um produto; 

Líder em participação em ao menos 
um produto; 

Prod./Operação Ter capacidade produtiva em 90%; Estoque de P.A abaixo de 10% do 
fat.; 

Financeira Rentabilidade superior a 25%; Rentabilidade superior a 25%; 

Econômica Distribuir dividendos; Distribuir dividendos; 

Tabela 3: Empresas da Simulação. Fonte: Próprio autor com base nos relatórios do simulador SGM. 

 

Para aproximar a simulação do ambiente real das empresas são consideradas seis áreas-chave 

em cada empresa: Presidência, Planejamento, Produção (apenas para indústrias), Recursos 

Humanos, Finanças e Marketing. Cada uma destas áreas terão responsabilidades em elaborar 

estratégias e direcionar a empresa para alcançar seus objetivos no jogo.  

 

Empresas da Simulação 

 

INDÚSTRIAS ATACADOS 

Indústria A Atacado X 

Indústria B Atacado Y 

Indústria C Atacado Z 
Tabela 4: Empresas da Simulação. Fonte: Próprio autor com base nos relatórios do simulador SGM. 

 

Os dados e análises obtidos para desenvolvimento deste trabalho considerou uma turma de 

graduação em Administração que utilizou o simulador SGM (Gregomix), por um semestre em 
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uma disciplina obrigatória de seu curso, onde os alunos foram divididos em seis grupos 

(sendo três indústrias e três atacados) formando o oligopólio da cadeia produtiva do país 

Brazol. Todas as questões levantadas a seguir darão foco em análises das indústrias, não 

considerando o desempenho dos atacados no jogo.  

 

Posicionamento das Indústrias 

 

A estratégia utilizada por cada uma das indústrias participantes da simulação tomou caminhos 

diferentes ao longo de cada trimestre, representados aqui em períodos. O direcionamento das 

instituições para alcançar melhores resultados pode ser definido da seguinte forma, de acordo 

com os relatórios de cada grupo participante: 

 

Indústria A: Teve como participante o autor deste trabalho, optou desde o início por um 

modelo de gestão voltado aos recursos humanos da empresa e distribuição de dividendos aos 

acionistas. O constante investimento em máquinas e equipamentos, consequentemente 

contratação de colaboradores, mais políticas de treinamento (capital social) e aumentos 

progressivos de salários resultaram em um maior nível de satisfação e motivação dos 

funcionários e aumento da capacidade produtiva da empresa. Distribuiu dividendos de forma 

constante e a partir do segundo período decidiu investir todos os recursos na produção de 

Ômega. 

 

Indústria B: A estratégia da Indústria B foi a mesma de A em relação aos investimentos em 

capital humano, tendo diferenças apenas nos investimentos iniciais em máquinas (B investiu 

mais no início enquanto A ao final) e em seu direcionamento produtivo, onde a empresa desde 

o primeiro período investiu em dois produtos, Alfa e Ômega. Houve investimentos em 

treinamentos (capital social) e distribuição alternada (considerando os trimestres) de 

dividendos aos acionistas, permitindo um nível de satisfação elevado e aumento da sua 

capacidade produtiva. 

 

Indústria C: Diferente de suas concorrentes, que investiram em pessoas e estrutura, não 

destinou recursos nas variáveis humanas disponíveis na simulação. A diretoria de C optou por 

investir em um único produto, aproveitando demanda de mercado e nenhuma concorrência, e 

sua produção máxima visto que não tinha a mesma estrutura das concorrentes.  
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4- ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Volume de Vendas e Oferta de Produtos 

 

 
Figura 1: Volume de Vendas e Ofertas de Produtos. Fonte: Próprio autor com base nos relatórios do simulador SGM. 

 

Como citado, as indústrias devem utilizar de sua capacidade de horas/máquina para produção 

de produtos. A seguir temos a análise da Figura 1 e o detalhamento das produções e sua 

representação.  

 

Ao analisar a Figura 1, no início (P1) a estratégia de todas as indústrias foi ofertar ao menos 

dois produtos e sentir a recepção do mercado para depois definir sua produção definitiva (a 

partir de P2). A Indústria A focou seus esforços na produção de Ômega, demonstrado na 

Figura 1 seu histórico de escolhas e quantidades produzidas através da cor azul, disputando 

mercado com B. Inicialmente foi a única a produzir todos os produtos disponíveis na 

simulação; a Indústria B, representada pela cor vermelha no gráfico, dividiu sua produção 

entre Alfa e Ômega, sendo a partir de P2 única produtora de Alfa; A indústria C, representada 

pela cor verde no gráfico, iniciou investindo em Alfa, na maioria de sua produção, juntamente 

com Beta e a partir do segundo período assumiu a produção total de Beta, tornando-se líder de 

mercado e único produtor. 

 

ALFA

BETA

ÔMEGA

ÔMEGA

ÔMEGA

ÔMEGA

ALFA

ALFA

ALFA

ÔMEGA

ÔMEGA

ÔMEGA

ÔMEGA

ALFA

BETA

BETA BETA

BETA

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

P1 P2 P3 P4



17 

 

Produtividade Disponível (%) e Taxa de Utilização (%) 

 

 
Figura 2: Produtividade Disponível (%) e Taxa de Utilização (%). Fonte: Próprio autor com base nos relatórios do 

simulador SGM. 

 

No primeiro período todas as empresas contavam com a mesma capacidade produtiva, 100%, 

com exceção da Indústria A (utilização de 88%) todas as outras utilizaram de toda a 

capacidade disponível. Ao longo dos demais períodos A e B, conforme a Figura 2, 

conseguiram um aumento em sua capacidade de produção, superando 100%, através de 

investimentos em índices sociais (treinamento e desenvolvimento de colaboradores) enquanto 

a Indústria C optou por não investir nesta área e manter sua taxa constante em 100%.  

 

Mesmo tendo sua capacidade constante a Indústria C foi a única que utilizou de toda sua 

capacidade produtiva durante os períodos. Ao contrário dela suas concorrentes, A e B, não 

utilizaram do adicional produtivo disponível, acumulando uma taxa de ociosidade grande. 

Com uma produção abaixo de suas capacidades, e disputando o mercado de Ômega, A e B 

permitiram que C continuasse competitiva no mercado. A utilização dos recursos disponíveis 

levou que os índices financeiros e de atratividade de C fosse superior em todas as rodadas, 

culminando com a liderança do ranking. 
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Nas tabelas abaixo, separadas por indústrias, será apresentada a capacidade produtiva máxima 

de cada empresa durante os períodos do jogo – incluindo fatores sociais e equipamentos de 

cada uma delas no total disponível – e o que de fato foi produzido. A combinação de produtos 

era livre, mas foi considerada a estratégia de cada empresa e as proporções utilizadas na 

distribuição das horas/máquina disponíveis. Para as empresas que não utilizaram de sua 

capacidade total fica mais claro o quanto de cada produto ainda poderia ser produzido e 

comercializado. 

 

 

Tabela 5: Capacidade Produtiva Disponível x Produção Efetiva da Indústria A. Fonte: Próprio autor com base nos 

relatórios do simulador SGM. 

 

 

Tabela 6: Capacidade Produtiva Disponível x Produção Efetiva da Indústria B. Fonte: Próprio autor com base nos 

relatórios do simulador SGM. 
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Tabela 7: Capacidade Produtiva Disponível x Produção Efetiva da Indústria C. Fonte: Próprio autor com base nos 

relatórios do simulador SGM. 

 

 

Investimento em Índices Sociais ($) 

 

 
Figura 3: Investimentos em Índices Sociais ($). Fonte: Próprio autor com base nos relatórios do simulador SGM. 

 

A partir de Figura 3, notamos os investimentos em índices sociais demonstrando a estratégia 

de cada empresa com relação às suas equipes de trabalho. Apesar de não investir em P3 a 

Indústria B sempre se preocupou em destinar parte dos seus recursos para capacitar seus 

colaboradores. A Indústria A optou por uma gestão baseada em seus recursos humanos, 
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apostando nos funcionários como seu diferencial no mercado, com investimentos 

progressivos nesta área. Como já citado a única empresa que optou por não realizar 

investimentos nesta área, optando por outras estratégias, foi a Indústria C. 

 

O faturamento das empresas foi crescente durante os períodos, e similares entre as Indústrias 

A e C, destacado a seguir em Figura 4. A Indústria B durante os períodos P2 e P3 conseguiu 

resultados superiores, através de preços praticados o que lhe rendeu a liderança do ranking. A 

empresa B equiparou-se às demais concorrentes na rodada final, ficando inclusive com o 

menor faturamento apesar de próximo. Em termos de crescimento destaca-se o período P4 das 

Indústrias A e C, que cresceram respectivamente 300% e 237%. 

 

 

 

Faturamento das Empresas ($) e Análises Financeiras (%) 

 

 
Figura 4: Faturamento das Empresas ($). Fonte: Próprio autor com base nos relatórios do simulador SGM. 
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Figura 5: Análises Financeiras (%). Fonte: Próprio autor com base nos relatórios do simulador SGM. 

 

Os índices financeiros mostram o quão competitivo foi o jogo e mostram a liderança da 

Indústria C no ranking geral. Como citado na sessão anterior, os objetivos de cada indústria 

seria obter liderança do mercado, com ao menos um produto, ter rendimentos de no mínimo 

25% e distribuir dividendos e produtividade superior a 90% – todos estes pontos alcançados 

por C, com vantagens sobre as demais. As três empresas possuem boa saúde financeira, mas a 

gestão e resultados de C se destacam, como demonstrado em Figura 5. Tomando por base 

Gitman (2010) o melhor investimento seria em empresas com maiores índices de liquidez, 

lucro líquido e ROA e menor índice de endividamento. Nesta análise a opção mais segura 

seria na Indústria C que otimizou todos os seus recursos e conseguiu se destacar em todos os 

resultados frente às suas concorrentes. 

 

Ainda que a empresa com melhores índices e resultados tenha optado por não investir na 

variável humana, representada por orçamento social no jogo, é claro que um direcionamento 

de recursos para esta área tornaria seus resultados melhores e superaria, ainda mais, seus 

concorrentes. Aliado ao seu aproveitamento total de utilização e contando com uma 

produtividade acima de 100%, a Indústria C poderia investir em outros produtos ou aumentar 

sua liderança do produto Beta, que teve alto valor de venda em seu último período.  
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As Indústrias A e B, que desde o início investiram em recursos humanos, tiveram retorno no 

índice de produtividade total, mas não o utilizaram, ficando sempre com sua capacidade de 

utilização reduzida. Caso fizessem uso desta capacidade ociosa, melhorando seus índices 

produtivos, as empresas disputariam entre si a liderança e não seriam alcançadas pela 

Indústria C.  

 

Ranking de Mercado (períodos/rodadas) 

 

 
Figura 6: Ranking de Mercado. Fonte: Próprio autor com base nos relatórios do simulador SGM. 

 

Levando em conta as variáveis financeiras demonstradas na Figura 5 – como Liquidez, 

Endividamento, Lucro Líquido e ROA – que demonstram a superioridade de C para as 

demais, foi representado na Figura 6 como esteve este ranking ao longo das três rodadas 

anteriores, tendo a quarta também representada. A análise mostra cada período do jogo e 

quem esteve à frente dos índices financeiros relevantes para determinação do resultado, 

através das posições 1, 2 e 3. 

 

A chamada liderança do seguimento industrial, ao longo das quatro rodadas, teve diversas 

mudanças com as Indústrias B e C tendo as maiores oscilações. Ao final do jogo a Indústria C 

retomou a liderança, conquistada também no início da simulação. O ranking das empresas 

confirmou uma tendência crescente da Indústria A, que permaneceu em último nas rodadas 

iniciais, sendo a empresa menos instável. A Indústria B conseguiu manter a liderança por 

mais rodadas, duas, mas não conseguiu mantê-la frente às estratégias adotadas por seus 

concorrentes na última rodada.  
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É importante ressaltar que os resultados obtidos pelas empresas estão diretamente ligados às 

estratégias adotadas, bem como a análise de mercado e adoção de estratégias. A liderança da 

Indústria C, mesmo tendo tido um declínio na penúltima rodada, está diretamente ligada a esta 

análise e direcionamento por parte dos jogadores para que conseguissem retomar o 

crescimento. 

 

A decisão vital da Indústria C está na estratégia de produzir Beta, aproveitando demanda do 

mercado e notando que as Indústrias A e B investiram seus esforços na produção de Alfa e 

Ômega, produtos com maior rentabilidade. A exclusividade na produção de Beta permitiu que 

na última rodada o reajuste no preço do produto, frente à demanda, pudesse mais que dobrar 

em relação ao praticado no semestre anterior. 

 

 

5- CONCLUSÃO 

 

Ao analisar os resultados obtidos pode-se notar a importância dos recursos humanos na 

simulação, tal qual é citado no começo do estudo, porém aliado com outras estratégias e 

recursos das demais áreas de conhecimento – como produção, vendas, marketing e financeiro. 

Em resposta à questão problema da pesquisa é percebido que a Gestão de Pessoas, como 

único recurso, não leva as empresas a terem destaques, ou crescimentos expressivos, frente a 

outras que não se utilizam desta variável. A liderança e destaque obtido pela Indústria C nesta 

simulação mostram que uma estratégia voltada ao mercado, com foco em demanda, produção 

total e preços praticados obteve um êxito maior que investimentos em Pessoas e 

Treinamentos. 

 

Estes resultados têm por objetivo contribuir com os próximos participantes da simulação, 

alertando-os que o investimento em outras áreas e análise de mercado é imprescindível para 

obter sucesso dentro do jogo. Os recursos não utilizados pelas empresas poderiam dar outra 

dinâmica para a concorrência.   

 

Como limitação da pesquisa citam-se os objetos de estudo, que levam em conta os trimestres 

iniciais de apenas três indústrias. Para futuras pesquisas sugere-se analisar mais indústrias, e 

até mesmo o papel dos Atacados na simulação, e verificar os resultados que serão obtidos. 

Outro ponto relevante seriam estudos para ampliar, dentro da simulação, opções de variáveis 
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humanas além de “orçamento social” e “aumento de salário”, visto que esta área impacta de 

forma indireta na produção e aliada a outras pode causar um impacto nos resultados do jogo.  
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