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"A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas

paisagens, mas em ter novos olhos". MareeI Proust (1871- 1922)
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EPIGRAFE

"Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as
grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível."

Charles Chaplin (1889 - 1977)
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RELAÇÕES DE PRODUTIVIDADE E JOGOS DE EMPRESA

RESUMO

A presente pesquisa busca relatar através de uma pesquisa exploratória e

qualitativa, a importância que um bom gerenciamento dos aspectos operacionais

de uma indústria representa para o desempenho positivo das empresas, mas

sempre atuando juntamente com outras áreas funcionais e da-se ênfase a certos

aspectos operacionais como a compra de matéria-prima e o controle de estoque de

produtos em processamento e acabados. E a partir dos conceitos apresentados,

mostrar-se como tais ações implicam no modelo de empresas simuladas tendo

como base de aplicação os as rodadas do Laboratório de Gestão Simulada da UFF

de Volta Redonda. O principal resultado desse estudo foi à importância de se

manter decisões coerentes no momento de se estabelecer métodos para o controle

da produtividade, sendo esse fator variável responsável por influenciar outras,

principalmente os lucros da empresa.

Palavras-chave: Produtividade; Jogos de Empresa; Empresas Simuladas
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PRODUCTIVITY AND RELATIONS OF COMP ANY GAMES

SUMMARY

This search search report through an exploratory research and qualitative, the
importance of a good management of the operational aspects of an industry
represents for the positive performance of the companies, but always acting
together with other functional areas and to emphasis certain operational aspects
such as the purchase of raw material and inventory control processing and
finished products. And from the concepts presented, show itself as such actions
imply in simulated business model based on the application of the management
lab Simulated rounds at UFF of Volta Redonda. The main result of this study was
the importance of maintaining consistent decisions at the moment to establish
methods for the control of productivity, being this variable factor responsible for
influencing others, mainly the profits ofthe company.

Keywords: productivity; Company games; Simulated Enterprises

8



,
SUMARIO

,."
1 INTR ODUçAO 11

2 REFERÊNCIAL
2.1
2.2

,
TEORICO 14

Produtividade 14
Capacidade Produtiva .16

182.3 -- Gestão de Estoque s .

3 -- JOGO S DE EMPRESA 26
3 1 Histórico 28
3.2 Classificação 29
3.3 -- Laboratório de Gestão 34

4 - METODO LOG IA DE PESQUISA 38

,
5 ANALISE DOS RESUL TADOS 39
5.1 Modelo Simulab 39
5.2 Modelo Gregomix 40
5.3 Indicadores 40

,."
6 - CONSIDERAÇOES FINAIS 42

7 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 43

9



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Classificação dos Jogos 30

Pontos Fortes e Fracos 32

Comparação dos Modelos 38

10



1 - INTRODUÇÃO

O ambiente de empresas simuladas leva em conta três elementos que se

encadeiam para produzir uma aprendizagem significante: o simulador

organizacional, o jogo de empresas e a pesquisa aplicada. A pesquisa buscar

demonstrar por meio dos conceitos apresentados maneiras de como obter o

máximo resultado nos processos produtivos de uma indústria, obtendo-se assim

o êxito nos resultados financeiros. Por meio de uma gestão eficiente dos

recursos disponíveis como: matéria-prima, mão-de-obra e máquinas, visto que

tais recursos refletem diretamente no resultado da empresa (SAUAIA, 2008).

Para alcançar o êxito, as empresas precisam direcionar seus esforços

para satisfazer seus clientes de forma completa. Num cenário competitivo,

destacam-se as empresas que aplicam a filosofia de excelência operacional.

Para tanto, é necessário que demonstrem competência em quatro dimensões:

preço, qualidade, confiabilidade e flexibilidade. (SAUAIA, 2008)

Partindo de um ambiente simulado buscando soluções para diversas

situações que ocorrem no dia-a-dia o gerente moderno busca adotar a melhor

combinação dos recursos disponíveis na empresa otimizando os insumos,

auxiliando os gestores em suas decisões com relação ao quanto produzir e

comercializar para atingir resultados satisfatórios.

Aprofundando a pesquisa realizada poderá ser aplicada dentro de

inúmeras organizações empresariais que apresentem falhas nos processos

operacionais como os discutidos neste trabalho, servindo de suporte para a

tomada de decisões e resolução de problemas de eficiência produtiva.

A técnica de empresas simuladas é aplicada nas instituições de ensino

nacional como: USP e UFF, sendo um jogo de tomada de decisões em que os

participantes se tomam administradores para aprenderem a tomar decisões

dentro do cenário organizacional.

Esta forma de decisão leva-se em consideração o aspecto temporal, pois

a partir de decisões anteriores é possível que os participantes busquem formas

de atingir o melhor resultado. As decisões dentro de uma empresa simulada
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podem ser tomadas durante alguns meses ou até mesmo anos, sendo tomadas

por diferentes alternativas sendo possível obter a avaliação de diversos cenários

dentro da simulação.

1.1 OBJETIVOS

Objetivo central

O objetivo central do presente estudo se baseia no estudo das variáveis

operacionais do jogo de empresas, por meio dos dois modelos adotados: o

Simulab e o Gregomix, e a partir de então fazer uma comparação entre ambos,

a fim de saber qual método poderá ser utilizado em uma situação real.

Objetivos específicos

• Levantar os dados relacionados com os modelos de simulação;

• Estudo das variáveis dos modelos a fim de identificar as que

apresentam características da área operacional;

• Análise de fatores importantes para o sucesso da área operacional

como: capacidade produtiva e gestão de estoques;

• Apresentação das características dos jogos simulados, contendo seus

prós e contras.
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2 - REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1 - PRODUTIVIDADE

Para se mensurar o desempenho produtivo de empresas são necessárias

que os gerentes estejam atentos as diversas mudanças que ocorrem no processo

produtivo, pois com o avanço da globalização o mercado se tomou altamente

competitivo, exigindo dos gestores a aplicação de uma série de ferramentas de

gestão que visam não apenas aumento dos índices de produção, mas também

aspectos relacionados à qualidade do produto e fatores de motivação dos

empregados e aplicação de algumas teorias de acordo com a realidade de cada

empresa.

De acordo com (Gaither e Frazier, 1998) produtividade significa a

quantidade de produtos ou serviços produzidos com os recursos utilizados. A

produtividade varia com a quantidade de produção em relação à quantidade de

recursos utilizados. A produtividade pode ser aumentada de diversas maneiras:

• Aumentar a produção utilizando a mesma quantidade ou quantidades

menores de recursos;

• Reduzir a quantidade de recursos utilizados enquanto a mesma

produção é mantida ou aumentada;

• Permitir que a quantidade de recursos utilizados se eleve contanto que a

produção se eleve mais;

• Permitir que a produção decresça contanto que a quantidade de recursos

decresça mais.

A produtividade de um recurso é a quantidade de produtos ou serviços

produzidos num intervalo de tempo dividido pela quantidade necessária desse

recurso. A produtividade de cada recurso pode e deve ser medida. Por

exemplo, medidas como as que se seguem poderiam ser usadas para determinar

a produtividade num intervalo de tempo.

• Capital: número de produtos produzidos divididos pelo valor do ativo.
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• Materiais: número de produtos produzidos dividido pelo dinheiro gasto

em materiais;

• Mão-de-obra direta: número de produtos produzidos dividido pelas

horas de mão-de-obra direta;

• Gastos gerais: número de produtos produzidos dividido pelo dinheiro

despendido com gastos gerais.

As atividades desenvolvidas por uma empresa visando atender seus

objetivos de curto médio e longo prazos se inter-relacionam, muitas vezes, de

forma extremamente complexa. Como tais atividades, na tentativa de

transformar insumos, tais como matérias primas, em produtos acabados ou

consomem recursos e nem sempre agregam valor ao produto final. (MARTINS

e LAUGENI, 2005)

Ainda de acordo com Martins e Laugeni (2005), o termo produtividade,

foi utilizado pela primeira vez, de maneira formal, em um pesquisa do

economista francês, Littre, usou o termo com o sentido de "capacidade para

produzir". Entretanto somente no começo do século XX, o termo assumiu o

significado da relação entre o produzido (output) e os recursos empregados

para produzi-los (input). Uma análise implica em duas definições básicas:

• Produtividade parcial: a relação entre o produzido, medido de alguma

forma, e o consumismo de um dos insumos (recursos) utilizados. Assim

a produtividade da mão de obra é uma medida de produtividade parcial.

• Produtividade total: a relação entre o output total e a soma de todos os

fatores de input. Assim, reflete o impacto de todos os fatores de input

na produção do output.

A administração da produtividade corresponde ao processo formal de

gestão, envolvendo todos os níveis de gerência e colaboradores, a fim de

reduzir os custos de manufatura, distribuição e venda de um produto ou serviço

por meio da integração de todas as fases do ciclo de produtividade. As quatro

fases que formam o ciclo da produtividade são: medida, avaliação,

planejamento e melhoria (MARTINS e LAUGENI, 2005).

14



2.2 CAPACIDADE PRODUTIVA

De acordo com (Chase, Jacob & Aquilano, 2006) capacidade pode ser

definida como a quantidade de recursos disponíveis em relação aos requisitos

de produto, ao longo de determinado período.

Segundo MOREIRA (2008), capacidade é a quantidade máxima de

produtos e serviços que podem ser produzidos em uma unidade produtiva, em

um dado intervalo de tempo. Por unidade produtiva entendemos tanto uma

fábrica como departamento, um armazém, uma loja, um posto de atendimento

médico, uma simples máquina ou posto de trabalho etc. Existem duas formas

de medir a capacidade de uma unidade produtiva:

(1) Medida por meio da produção: as unidades de medida devem ser

comuns ao tipo produzido. Em outras palavras, é impraticável misturar

medidas, tais como metros com toneladas, e assim por diante. Pode se perceber

que, existe um só produto ou produtos semelhantes, não há problema algum em

se medir a capacidade pela produção. É o caso, por exemplo, de uma usina de

álcool, cuja capacidade pode ser medida em litros por mês (ou por dia, semana

etc). Se existirem vários produtos, as necessidades e recursos produtivos são

diferentes para as diversas combinações desses produtos. Para exemplificar,

imagine que as capacidades de montagem de rádios e televisores em uma

companhia sejam expressas individualmente por 1000 rádios ou 600 televisores

por dia. Caso trabalharmos apenas com as unidades, e supondo que os recursos

possam se distribuir linearmente entre rádios e televisores, então a capacidade

de montagem pode ser, por exemplo, de 800 unidades (500 rádios e 300

televisores) ou então 900 unidades, formadas por 750 rádios e 150 televisores,

e por aí afora. Mudando a composição dos produtos, muda então a capacidade

em termos de unidade. No caso de se possuir vários produtos, uma forma

alternativa de se expressar a capacidade pode ser por meio dos insumos

utilizados para produção dos bens ou prestação dos serviços.

(2) Medida por meio dos Insumos: Em organizações de serviços,

frequentemente a maneira mais viável de se medir a capacidade é por meio dos

15



insumos utilizados, já que existe dificuldade, em muitos casos, de se identificar

o que seja a produção e consequentemente de medi-la. E fácil de entender o

que queremos dizer, considerando a medida da capacidade de um hospital, por

exemplo. Dada a variedade de serviços médicos que aí são prestados e a

dificuldade de se medir esses serviços de forma isolada da qualidade que os

acompanha, há mais sentido de se medir serviços de forma isolada da

qualidade que os acompanha, há mais sentido em se referir a capacidade ao

número de leitos disponíveis. Em geral, quando se trata de serviços puros,

prescinde se, na medida da capacidade, da referência a um determinado

período. Voltando ao hospital, teria pouco sentido falar em 500 leitos/mês.

De acordo com Correa, Gianesi e Caon (2010), independente da lógica

utilizada, os sistemas de administração da produção, para cumprirem seu papel

de suporte ao atingimento dos objetos estratégicos da organização, devem ser

capazes de apoiar o tomador de decisões à:

• Planejar as necessidades de capacidade produtiva da organização;

• Planejar os materiais comprados;

• Planejar os níveis adequados de estoques de matérias-primas, semi-

acabados e produtos finais, nos pontos certos;

• Programar atividades de produção para garantir que os recursos

produtivos envolvidos estejam sendo utilizados, em cada momento, nas

coisas certas e prioritárias;

• Ser capaz de saber e de informar corretamente a respeito da situação

corrente dos recursos (pessoas, equipamentos, instalações, materiais) e

das ordens (de compra e produção);

• Ser capaz de prometer os menores prazos possíveis aos clientes e

depois fazer cumpri-los;

• Ser capaz de reagir eficazmente;

Ainda de acordo com Correa, Gianesi e Caon (2010), a necessidade de

planejar necessidades futuras de capacidade deve-se a uma característica

fundamental dos processos decisórios que envolvem a obtenção de recursos: a

inércia da decisão ou, em outras palavras, o tempo que necessariamente tem de
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decorrer entre o momento da tomada de decisão e o momento em que os efeitos

da decisão passam a fazer-se sentir.

O objetivo do planejamento estratégico de capacidade é proporcionar

uma abordagem para determinar o nível total de capacidade de recursos capital

intensivos: instalações, equipamentos e o tamanho da mão de obra que melhor

suportam a estratégia competitiva de longo prazo da empresa. O nível de

capacidade selecionado tem um impacto crítico sobre o índice de resposta da

empresa, sua estrutura de custo, sua política de estoque e os requisitos de sua

administração e funcionários para conduzir a operação. Se a capacidade for

inadequada, uma empresa pode perder clientes por causa de um serviço lento

ou permitir que concorrentes entrem no mercado. Se a capacidade por

excessiva, uma empresa pode ter de reduzir preços para estimular a demanda;

subutilizar sua força de trabalho; manter excesso de estoque ou buscar produtos

adicionais menos lucrativos para manter se operando. (Chase, Jacob e

Aquilano, 2006)

"""2.3 GESTAO DE ESTOQUES

Muitos gerentes de produção se deparam com uma série de situações que

geram incertezas de certa forma, uma dessas situações está relacionada com o

processo de gerenciamento de estoques, pois são caros e implicam em um custo

de oportunidade para a empresa. Além disso, a manutenção de estoques envolve o

risco de ele deteriorar-se ou até mesmo perde-lo integralmente, e também ocupam

um considerável espaço na fábrica que poderia estar sendo utilizado com outra

finalidade. Por outro lado representam certa segurança, pois quando forem

solicitados pelos clientes estarão prontos para serem entregues.

Para MOREIRA (2008), entende se por estoque quaisquer quantidades de

bens físicos que sejam conservados, de forma improdutiva, por algum intervalo de

tempo; constituem estoques tanto aos produtos acabados que aguardam venda ou

despacho, como matérias primas e componentes que aguardam utilização na

produção.
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Conforme Corrêa, Gianesi e Caon (2008), estoques são, para efeito das

discussões o acumulo de materiais entre fases específicas de processo de

transformação. Esses acúmulos de materiais têm uma propriedade fundamental

que é uma arma no sentido que podem ser usados para o bem e para o mal, esses

acúmulos ou estoques proporcionam independência às fases dos processos de

transformação entre as quais se encontram. Quanto maiores os estoques entre duas

fases de um processo de transformação, mais independentes entre si essas fases

são, no sentido de que interrupções de uma acarretam interrupções na outra.

As necessidades dos clientes, tanto internos como externos, devem ser

analisados para que a empresa avalie se poderá atendê-los a partir dos estoques

existentes ou se terá de iniciar um processo de reposição de material por meio da

compra, em se tratando de produtos fornecidos por terceiros ou de produção.

(MARTINS, 2005)

Para Slack et aI (2009) estoque é a acumulação armazenada de recursos

materiais em um sistema de transformação. Sendo também utilizados para

descrever qualquer recurso transformador de capital, como os quartos de um hotel

ou os carros em uma empresa de aluguel de veículos.

Para Moreira (2008), há dois pontos de vista principais segundos os

quais a gestão de estoques adquire grande importância e merece cuidados

especiais: o operacional e o financeiro. Do ponto de vista operacional; os

estoques permitem certas economias na produção e também regulam as

diferenças de ritmo entre os fluxos principais de uma empresa, normalmente se

ela for do ramo industrial, o fluxo de: entrega de matérias primas e

componentes, produção, e com que os produtos são entregues para distribuição

ou consumo, ou seja, a taxa de demanda. Com freqüência, a produção não

consegue responder rapidamente a aumentos bruscos de demanda, havendo

necessidade de estoques de produtos acabados para atender a esses aumentos;

em outras ocasiões, a entrega de matérias primas não acompanha as

necessidades da produção, pelo que também se justificam os seus estoques. Por

outro lado, acumulam se estoques de produtos acabados, matéria em processo

ou matérias primas sempre que as suas demandas mostrarem se abaixo das
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expectativas. De uma forma gera, pois o estoque faz papel de elemento

regulador de velocidade de fluxo de produção.

Do ponto de vista financeiro, basta lembrar que estoque é investimento

e conta como parte do capital da empresa. Quanto maiores os estoques, maior é

o capita. Como a tava de retomo é computada como quociente dos lucros

brutos pelo capital, é caro que, quanto maiores os estoques, sendo as outras

condições idênticas, menor será a taxa de retomo, que é o indicador mais usado

de eficiência na gestão. Também pela ótica financeira, outro conceito básico é

o de rotação dos estoques, definido como o quociente do valor da produção

anual pelo valor médio empatado em estoques de matérias primas,

componentes e matéria em processo. Se esse índice for de 20, por exemplo,

isso indica que o estoque "gira" 20 vezes por ano. Um estudo intitulado

"Manufatura de Casse Mundial no Brasil", conduzido pela empresa de

consultoria Emst & Young e publicado em 1991 pela Câmara Americana de

Comércio para o Brasil, mostra que a empresa brasileira não chega, em média,

a girar o seu estoque 10 vezes durante o ano. Por outro lado, o nível mundial de

casse C mostra 25 a 30 como índice de giro para as matérias-primas e material

em processo. Para as empresas casse A, esse número chega a 80/100 vezes de

giro por ano. Embora não seja esse ponto o único em que as empresas

brasileiras levam nítida desvantagem em reação aos padrões de excelência

mundial ele mostra que a gerência de estoques é de importância fundamental

para essas empresas.

MOREIRA (2008) detalha os objetivos operacionais dos estoques:

(1) Os estoques cobrem mudanças previstas no suprimento e na

demanda - Há vários tipos de mudanças que podem aqui ser

considerados. Assim por exemplo a empresa pode adquirir maiores

quantidades de mercadorias para as quais se acredita em um

aumento indesejável de preço ou, alternativamente, para as quais se

espera alguma dificuldade de abastecimento em um futuro próximo.

Algumas vezes, a empresa estoca esperando os frutos de uma
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campanha promocional junto aos clientes, embora o contrário

também seja comum.

(2) Os estoques protegem contra incertezas - Essas

incertezas dizem respeito ao momento em que se necessita de um

determinado item. Contam-se como incertezas, por exemplo, faltas,

temporárias ou dificuldades na obtenção de matérias-primas e

outros insumos necessários à produção; variações bruscas e não

previstas na demanda de produtos acabados podem ocorrer em

outros momentos. Além disso, dificuldades, operacionais podem

interromper o fluxo normal de produção. No tocante às matérias-

primas e insumos para a produção, é bom não esquecer também que

existe um certo tempo entre o pedido com freqüência sujeito a

alguma indeterminação, forçando à manutenção de estoques. Por

todos esses motivos, alem do estoque que se mantém devido a

variações planejadas, é habitual deixar-se uma quantidade adicional,

chamada estoque de segurança ou estoque de reserva, cuja função é

servir de anteparo (proteção) a quaisquer mudanças não previstas,

seja no suprimento, seja na demanda ou no tempo de espera.

(3) Os estoques permitem produção ou compras econômicas - Com

alguma freqüência, torna-se mais econômico para a empresa

produzir ou comprar em certas quantidades ou lotes que são

excessivos para as necessidades de momento, o que fatalmente

levará à manutenção de estoques. No caso da produção interna de

mercadorias, os lotes propiciam a facilidade de se usar as mesmas

máquinas para vários produtos, ou seja adotar-se a chamada

produção intermitente por lotes de fabricação. Cada novo produto

ou item produzido em uma dada máquina pode exigir um tempo de

preparação ponderável; produzindo-se em lotes, o custo dessa

preparação é dividido por muitas unidades de mercadorias.

No caso de materiais comprados pela empresa, a compra feita em lotes

pode ensejar o aproveitamento de descontos oferecidos em função da
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quantidade comprada. Dentro de certos imites, pode ser mais interessante

comprar uma quantidade maior. Além disso, a parcela inflexível dos custos de

transporte pode ser dividida por uma quantidade maior de mercadorias,

abaixando o custo unitário de aquisição.

Para muitas empresas, os estoques têm também uma última função: a de

assegurar o emprego uniforme da mão-de-obra. Tanto quanto possível, não é

conveniente alterar mão-de-obra em função da demanda: embora às vezes a

demanda seja pequena, a empresa deseja conservar seus funcionários.

A principal responsabilidade do executivo de produção é implantar o plano

de produção de tal maneira que resulte no volume desejado de produtos acabados

de qualidade aceitável a baixo custo. No desempenho desse papel, esse

profissional manteria estoques elevados de matérias-primas para evitar atrasos na

produção. Também preferiria executar lotes grandes de produção para reduzir os

custos unitários, o que resultaria em estoques elevado de produtos acabados.

De acordo com Gitman (2003), o executivo de compras preocupa-se

somente com os estoques de matérias-primas. Ele deve ter à disposição, nas

quantidades corretas e nos momentos desejados, e a um preço favorável, qualquer

matéria-prima que seja exigida pela área de produção. Sem o controle adequado,

para obter descontos por quantidade ou em virtude de expectativas de alta nos

preços ou de falta de alguns materiais, esse profissional poderá acabar adquirindo

quantidades de recursos maiores do que as efetivamente necessárias num dado

momento.

Algumas desvantagens de se manter estoques:

• congela o dinheiro, na forma de capital que fica indisponível para outros

usos, como redução de empréstimos ou investimentos em bens produtivos;

• acarreta custos de armazenamento;

• pode torna-se obsoleto à medida que novas alternativas de produtos

apareçam;

• pode danificar-se ou deteriorar-se;
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• pode ser perdido ou caro para recuperar, quando escondido no meio de

outros itens;

• pode ser perigoso para armazenar, exigindo instalações espeCIaIS e

sistemas para manuseio seguro;

• consome espaço que poderia ser usado para agregar valor;

• envolve custos administrativos e securitários;

Dentro do processo operacional das empresas ocorre a fase de

determinação dos lotes de reposição, desde então houve a necessidade de se

desenvolver uma equação para a determinação dos lotes econômicos com o intuito

de reduzir os custos. Um planejamento de estoques visa buscar qual será o

tamanho adequado dos lotes econômicos para a reposição.

Para Tubino (2009) existem três componentes de custos associados ao

processo de reposição.

• Custo direto: é aquele incorrido diretamente com a compra ou fabricação
,

do item. E proporcional à demanda para o período e aos custos unitários

do item de fabricação ou compra.

CD == D.C (1)

Onde:

CD == Custo direto do período

D == Demanda do item para o período

C == Custo unitário de compra ou fabricação do item

• Custo de reposição: são custos referentes ao processo de reposição do item

pela compra ou fabricação do lote de itens. Fazem parte desses custos os

seguintes elementos: mão de obra para emissão e processamento das

ordens de compra ou de fabricação, materiais e equipamentos utilizados

para a confecção das ordens, custos indiretos dos departamentos de
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Compras ou PCP para a confecção das ordens, como luz, telefone,

aluguéis etc. Quando for o caso de fabricação dos itens, os custos de

preparação dos equipamentos produtivos. O custo de preparação é

proporcional ao custo de uma preparação de compra ou de fabricação do

item e ao número de vezes em que este item foi requerido durante o

período de planejamento.

CP == Q. A (2)

Onde:

CP == Custo de preparação do período;

Q == Tamanho do lote de reposição;

A == Custo unitário de preparação.

• Custos de manutenção de estoques: são custos decorrentes do fato de o

sistema produtivo necessitar manter itens em estoques para seu

funcionamento. Isto implica numa série de custos, tais como: mão de obra

para armazenagem e movimentação dos itens, aluguel, luz, seguro,

telefone, sistemas computacionais e equipamentos do almoxarifado, custos

de deterioração e obsolescência dos estoques e, principalmente, o custo do

capital investido relacionado com a taxa de mínima atratividade da

empresa. O custo de manutenção dos estoques é proporcional à quantidade

de estoques médio do período de planejamento, ao custo unitário do item e

à taxa de encargos financeiros que incidem sobre os estoques.

Cm == Q. C. I

Onde:

CM == custo de manutenção de estoques do período;

Q == Estoque médio durante o período;
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I = Taxa de encargos financeiros sobre os estoques.

A taxa de encargos financeiros sobre os estoques é quantificada em termos

de percentagem e pode ser obtida dividindo-se os custos totais que incidem sobre

a manutenção dos estoques no sistema produtivo pelo valor do estoque médio

mantido no período de planejamento.
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3 - JOGOS DE EMPRESA

Para (Santos, 2003), os jogos de empresa são abstrações matemáticas

simplificadas de uma situação relacionada com o um dos negócios. Os

participantes do jogo, individualmente ou em equipes, administram a empresa

como um todo ou parte dela, através de decisões seqüenciais. Também podem ser

definidos como um exercício de tomada de decisões em tomo de um modelo de

operação de negócios, no qual os participantes assumem o papel de

administradores de empresas simuladas de decisões em tomo de um modelo de

operação de negócios, no qual os participantes assumem o papel de

administradores de uma empresa simulada podendo assumir diversos papéis

gerenciais, funcionais, especialistas, generalistas e etc. Definem objetivos e metas

gerais e específicas, estratégias gerais e específicas, analisam os resultados das

decisões tomadas.

Ainda de acordo com (Santos apud Tanabe, 2003). Os jogos de empresas

possuem quatro características presentes em toda empresa simulada que são elas:

• possui meio ambiente simulado.

• todas variáveis de decisão estão expressas no modelo.

• desenvolve interações entre os participantes e o modelo simulado.

• sempre mais simples que o mundo real.

Os jogos de empresas têm sido utilizados em alguns casos, buscando-se

a integração das dimensões afetiva e cognitiva, tratando o participante como

um ser pleno, isto é racional e emocional. Apesar disso existe certa resistência

silenciosa por parte das escolas de Administração e dos professores ao uso de

técnicas de aprendizagem vivencial, pouco tradicionais no Brasil (SAUAIA,

1997).

Para a aplicação de um jogo de empresas como instrumento didático

necessitamos de alguns elementos básicos, iniciando pelo professor (ou

instrutor), que exercerá em condições normais um grande número de funções,
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ou seja, a de administrador e coordenador do jogo e a de instituição financeira

à qual os grupos se dirigem, bem como funções de fornecedores, sindicato de

empregados, fisco, governo, além das suas funções didáticas normais. Além do

professor, necessitamos de um grupo de participantes, a ser subdividido em

numero conveniente de equipes incumbidas de administrar empresas fictícias,

simulado através de um programa de computação (MARTINELLI, 1988).

Ainda de acordo com (Martinelli, 1988), a principal finalidade dos

jogos de empresa é a de propiciar aos alunos (participantes do curso ou da

simulação) um meio ambiente empresarial hipotético, no qual eles possam

praticar a arte do planejamento, bem como exercer e desenvolver a habilidade

da tomada de decisões em nível de alta administração, como um preparo e

treinamento para sua atividade profissional futura.

Para Bemard (2006, p.85), o jogo de empresa é um método de

capacidade gerencial em que os participantes competem entre si através de

empresas simuladas, tomando decisões que, processadas por um simulador,

geram relatórios gerenciais para que um novo ciclo de análise e tomada de

decisões seja realizado.

Lacruz (2004) apud Ferreira (2000:60) de acordo com Comélio Filho

(1998) afirma que:

• O objetivo dos jogos de empresa é a reprodução da realidade de

forma simplificada, buscando:

• Desenvolver Habilidades: planejar, negociar, liderar, organizar,

administrar o tempo e recursos, elaborar estratégia, administrar

finanças, empreender idéias entre outras.

• Ampliar Conhecimento: promover, através da simulação, a

integração do conhecimento científico com a vivência

empresarial ampliando assim o conhecimento dos participantes.

• Identificar Soluções: frente aos problemas propostos, identificar

as soluções mais adequadas.
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3.1 - HISTÓRICO

As simulações de forma geral têm origem nos jogos de guerra, em 3000

a.C na China, desenvolvidas para auxiliar as estratégias militares, em sua

maioria, na solução de problemas logísticos e alocação de recursos materiais

bélicos. Em 1956, evoluiram para jogos de negócios e foram direcionados às

empresas para treinamento e desenvolvimento de executivos, com a criação do

primeiro jogo empresaria Top Management Decision Game, desenvolvido por

uma equipe de pesquisadores da American Management Association (AMA) e

patrocinado por um grupo de empresas, entre elas, a IBM.

No ano seguinte foi incorporado à Universidade de Washington com

aplicação em sala de aula para o desenvolvimento de habilidades em tomadas

de decisão (OLIVEIRA, 2009; ROSAS, 2009; SAUAIA, 1995). No Brasil as

primeiras universidades que adotaram o método de jogos de empresa foram a

Universidade Federa do Rio Grande do Sul (UFRS), a Fundação Getúlio

Vargas (FGV) e a Universidade de São Paulo (USP) em meados da década de

60.

Os jogos de empresas foram desenvolvidos na década de 50, com a

função de fornecer formação para executivos baseada em prática de gestão. Os

jogos de empresa, além da função educacional, também foram reivindicados

como laboratórios de pesquisa, sendo até o presente momento utilizado para tal

fim em programas de graduação e pós-graduação. (ROSAS, 2009)

De acordo com Santos e Lovato (2007), os primeiros jogos de empresas

consistiam em uma adaptação, para o ambiente empresarial, dos simuladores

existentes na área militar. Mas foi com a evolução e a popularização dos

computadores que os jogos de empresas tiveram um grande impulso. As novas

máquinas permitiram elaborar modelos de jogos mais complexos e com alto

nível de precisão. A introdução dos computadores permitiu, ainda, que os

dados fossem processados com maior rapidez,

Os jogos de empresas podem ser definidos como método de ensino que

permitem os indivíduos, através do uso de um simulador, desenvolver

habilidades e atitudes em processos de tomada de decisão, em um ambiente
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simulado com características próximas da realidade (OLIVEIRA, 2009). Rosas

(2009) afirma que os "os jogos de empresa são uma simplificação da realidade

empresarial, onde se delimitam algumas variáveis com as quais trabalhar,

restringindo-se o impacto de outras variáveis do modelo".

3.2 - CLASSIFICAÇÃO DOS JOGOS DE EMPRESA:

Os jogos podem ser classificados quanto a abrangência do problema

gerencial em dois tipos: (GOLDSCHIMIDT, 1977).

• Os jogos gerais envolvem cargos mais altos da organização, são

voltados para os executivos que visam de certa forma a maximização da

produção e conseqüentemente aumento dos lucros;

• Os jogos funcionais são destinados para os níveis mais baixos da

organização, servindo de auxílio para áreas específicas da empresa.

Portanto dentro do ambiente simulado é possível demonstrar a atuação

dos jogos de empresa dentro do processo operacional de uma indústria, pois

são apresentadas situações em que se torna muito importante a tomada de

decisões de maneira rápida sobre a melhor combinação de mão-de-obra,

matéria-prima, máquinas produtivas armazenamento e venda do produto

acabado (GOLDSCHIMIDT, 1977).

Os jogos também podem ser classificados quanto ao nível de interação

das equipes. De acordo com Bemard (2009) uma simulação interativa ocorre

quando as decisões de uma empresa influenciam os resultados das demais

concorrentes, e vice versa. E no caso de uma simulação não interativa, as

decisões tomadas por uma empresa não interferem nos resultados das demais,

além da possibilidade de avaliar separadamente o desempenho das equipes.

Rocha (1997) detalha os elementos básicos constituintes de um jogo de

empresas.

(1) Manual: compêndio onde se encontram todas as regras de

funcionamento do jogo, as formas de relacionamento entre os dados de entrada

e os de saída, os objetivos do jogo, o comportamento esperado dos jogadores, o

posicionamento e as definições do Animador, as formas de comunicação entre
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os elementos ativos e participantes do Jogo, enfim, tudo o que é necessário

conhecer de modo a poder explorar toda a potencialidade do Jogo e obter

sucesso em seu uso. Em alguns jogos este compêndio encontra-se dividido em

tomos, cada um destinado a orientar os passos de determinado ator.

(2) Animador: é o elemento mais importante de um Jogo Empresarial,

uma vez que é encarregado da definição dos parâmetros iniciais e de

funcionamento do modelo matemático de simulação do ambiente onde se

desenrolará o Jogo. Deve também comunicar-se diretamente com os jogadores

e com o módulo de Processamento. A sua principal função é a de coordenar as

equipes de jogadores e orienta-las na suas discussões, análise e avaliações das

jogadas possíveis. Alguns jogos permitem que o animador introduza elementos

adicionais ao longo do Jogo, de modo a proporcionar alterações em uma ou em

várias das características do ambiente onde ocorre a competição entre os

jogadores. Cabe ainda a ele o papel de avaliador tanto dos alunos em

treinamento quanto da eficácia do instrumento utilizado e principalmente, dos

conhecimentos e habilidades desenvolvidas pelos alunos ao longo do Jogo.

Inserindo dentro de um processo de ensino/aprendizagem, o Animador assume

a responsabilidade de realimentar todo este processo.

(3) Processamento: Módulo, na maioria das vezes em computador, onde

se executam os cálculos e armazenagem de todos os dados, sejam eles

provenientes do Animador - definições do ambiente onde se realiza a

competição ou dos Jogadores - definições do valor das variáveis consideradas

no ambiente de competição. Este módulo recebe os dados e os processa,

indicando os resultados obtidos para um dos jogadores: alguns modelos

informam também, ao Animador, o andamento do jogo em geral, após cada

jogada.

(4) Jogador: Muitas vezes denominado de Empresa ou ainda, Empresa

Competidora, que compreende um grupo de pessoas que deverá estudar o

ambiente definido pelo Jogo e pesquisar as estratégias mais adequadas para

vencer os demais competidores, utilizando-se, para isso, os conhecimentos

auferidos na exposição teórica da disciplina em que se insira (ou os
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conhecimentos/ experiências/ habilidades exigidas como pré-requisitos do

jogo), as definições encontradas no Manual e os resultados alcançados após

cada uma das suas jogadas.

Quadro 1: Classificação dos jogos de empresa

Autor Critérios de classificação Agrupamento

Quanto ao meIo de
apuração

-7 Manuais: cálculos feitos manualmente;
-7 Computadorizados: cálculos feitos via computador

TANABE
(1977)

Quanto às áreas
funcionais

Quanto à interação entre
as equipes

-7 Jogos de administração geral: o modelo procura simular todas
as áreas funcionais integradamente, sem destacar nenhuma;
-7 Jogos funcionais: focalizam um setor específico da empresa.
Interativos: as decisões de uma afetam as demais;
Não interativos: as decisões alteram apenas a empresa.

Quanto ao setor da
economIa

Quanto ao tempo de
resposta

-7 Industrial;
-7Comercial;
-7 Financeiro;
-7 Serviços.
-7 Em tempo real;
-7 Por correspondência;
-7 Batch (processamento remoto).

WILHELM
(1997)

Quanto à tecnologia
empregada

-7 Jogos de 1a geração: desenvolvidos para computadores de
grande porte (mainframes);
-7 Jogos de 2a geração: desenvolvidos com sistemas
operacIonaIs e linguagem de programação maIs simples
(microinfonnática);
-7 Jogos de 3a geração: possuem características como
interatividade, ambientes gráficos amigáveiS, simulação de
cenários e sistemas de diagnóstico e resolução de problemas
baseados em inteligência artificial.

GRAMIGNA
(1993)

Quanto às habilidades
envolvidas ( espectro e

direcionamento)

-7 Jogos de comportamento: voltados para o desen oI imento
pessoal, enfatizando habilidades comportamentais·
-7 Jogos de processo: voltados para o desenvolvimento
gerencial, enfatizam habilidades técnicas;
-7 Jogos de mercado: enfatizam habilidades tecnicas de
mercado.

VICENTE (2001) Quanto aos objetivos

-;)Edutainment:objetivam ensmar divertindo. Valem-se de
mecanismos lúcidos para associar prazer com aprendizado;
-7 Análise: visam estudar um negócio ou um detenninado
aspecto do negócio.

VICENTE (2001)

Quanto à fonna

Quanto aos modelos

-7 Jogos de Sala de aula (pen and paper);
-7 Jogos de tabuleiro;
-7 Jogos de computador;
-7 Jogos por e-mail;
-7 Livro jogo;
-7 Dramatização.

-7Tipo zero: modelos estatísticos;
-7Tipo I: problemas solúveis que envolvem poucas dimensões e
são determinísticos;
-7Tipo lI: modelos perturbatórios;
-7 Tipo III: incluem sistemas caóticos;
-7 Tipo IV: incluem modelos probabilísticos.
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MOTOMURA
(1980)

Quanto à natureza básica do
Jogo

-7 Jogos sistêmicos: enfâse no funcionamento do sistema;
-7 Jogos humanos: visam tratar os problemas das variáveis
humanas presentes nas negociações;
-7 Jogos mistos: intervêm componentes sistêmicos e humanos.

Quanto à abrangência do
problema gerencial

Quanto à interação entre as
equIpes

BERNARD
(1993)

Quanto aos objetivos

-7Gerais: focal izam as
. . .

pnncIpaIs áreas funcionais da

Quanto ao tipo de variáveis
envolvidas

Quanto à dinâmica

organização;
-7 Funcionais: focalizam áreas específicas da organização.

-7 Interativo: as decisões das empresas influenciam e são
influenciadas pelas demias decisões;
-7 Isolado: as decisões das empresas não influenciam nem são
influenciadas pelas demais decisões.

-7 Individual: quanto o objetivo é o desenvolvimento de
habilidades individuais;
-7Grupal: quando o objetivo é o desenvolvimento da tomada de
decisão em grupo.

-7 Determinístico: apresenta em sua estrutura todas as variáveis
de forma determinística. As decisões tomadas podem ser
repetidas múmeras vezes e os resultados sempre serão os
mesmos.
-7 Estocástico: são incorporadas variáveIs aleatórias que
determinam a probabilidade de ocorrência.

Estático: todas as variáveIs parâmetros e constantes são
relacionadas em um mesmo momento.
Dinâmico: o tempo é incluído como variável.

Principais Pontos Fortes e Fracos

No Quadro 2 Santos e Lovato (2007) apresenta alguns pontos fortes e

pontos fracos no que tange à utilização dos jogos de empresas.

Fonte: Lacruz (2004)

Pontos Fortes Pontos Fracos

Autor: Freitas e Santos (2005)

-7 Facilita o processo de aprendizagem;
-7Contribui para o melhor entendimento de assuntos
abstratos e da importância da contabilidade para a gestão
das empresas.
-7 Promove múltiplas representações da realidade e
representa a complexidade natural do mundo real;
-7 Foca na construção do conhecimento e não na
reprodução;
-7Apresenta tarefas autênticas dentro do contexto
organ izacional;
-7 Promove um ambiente de aprendizado com ênfase na
realidade empresarial, em detrimento de sequencias de
informações pré-determinadas;
-7 Possibilita a prática reflexiva e a construção colaborativa
de conhecimento através das interações sociais.

-7 E desaconselhável se não for associado com outras
técnicas ou metodologias de ensino, visto que as simulações
não encerram um fim em si mesmo.
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Autor: Arbex et aI. (2006)

-7 Proporciona a união entre teoria e prática;
-7 Estimula o aprendizado e motiva os alunos;
-7 Há melhor transmissão dos conhecimentos;
-7 Simula adequadamente o ambiente empresarial;
-7 Proporciona a interdisciplinaridade, pois os alunos têm
que --utilizar conhecimentos de diversas disciplinas vistas
anteriormente no curso;
-7 Proporciona o aprendizado em um ambiente que mescla
competição e cooperação;
-7 Estimula o raciocínio analítico, o planejamento e o
processo de elaboração de estratégias;
-7 Facilita o treinamento em áreas específicas da empresa;
-7 Facilita o aprendizado, de modo geral.

-7Tem alto custo de aquisição do software;
-7 A atual grade curricular do curso não permite;
-7 Falta de infra-estrutura para realizar tal atividade na IES;
-7 Deficiências do software (interface pouco atrativa e baixa
--capacidade de simulação, apresentando poucos recursos e
deixando de fora alguns aspectos relevantes);
-7 Falta de conhecimento do software pelo professor que
aplica a atividade.

Autor: Lopes (2001)

-7 Desenvolvimento de habilidades cognitivas fundamentais
para a gestão de negócios;
-7Grande satisfação dos participantes;
-7 Há um estimulo lúcido gerado pelo processo interativo da
competição que favorece a discussão qualitativa;
-7 Superioridade didático-pedagógica de método percebida
pelos participantes sobre outros métodos tradicionais;
-7Cria uma postura ativa dos participantes e uma maIor
disponibilidade e atenção dos alunos;
-7 Os erros e acertos contribuem para ampliar a
compreensão das práticas gerenciais;

-7 A complexidade de desenvolver um Jogo novo e de
compreender um jogo pronto;
-7 Falta de professores com perfil adequado para coordenar
a atividade;
-70 animador deve ser um profundo conhecedor do
modelo e das relações entre as variáveis;
-7 Dificuldade de adaptar o modelo às mudanças ambientais
que se refletem nas estratégias.

Autor: Bemard (2006)

-70 aprendizado é facilitado porque os alunos são agentes
ativos do processo;
-7 Permite a integração do conhecimento adquirido de
forma isolada nas diversas disciplinas proporcionando uma
visão holística da empresa;
-7Compacta o tempo para que o aluno possa ver os
resultados esperados em poucas horas;
-7 Familiariza o aluno com ferramentas de tomada de
decisão;
-7 Identifica e trabalha aspectos comportamentais como
liderança e trabalho em equipe.

-70 " efeito videogame" onde o aluno busca apenas a
vitória do jogo;
-7 A simulação é simplificação do funcionamento de uma
empresa e não dispõem de todas as variáveis como
qualitativas;
-7Gasto de tempo para usar corretamente o Jogo,
especialmente os mais complexos;
-70 desenvolvido pela própria entidade é caro;
-70 custo elevado do software na compra e na manutenção.

Autor: Rosa e Azuaya (2006)

-7Grande interesse entre os alunos;
-7 Redução de gap entre teoria e a prática da gestão;
-7 Aspecto lúcido e saturação de métodos tradicionais;
-7 Diretrizes curriculares e reformulação da grade
curricular;
-7 Jogos e equipamentos por preços mais acessíveis;
-7 Utilização da internet como ferramenta de aplicação;
-7 Compreensão da complexidade do mundo empresarial.

-7 Dificuldade em encontrar professores ou aplicadores de
Jogos;
-7 Alto custo de aquisição do software;
-7 Dificuldade de avaliar os alunos participantes;
-7 Tempo exigido para aplicação dos jogos;
-7 Jogos voltados para a realidade de países estrangeiros.

Autor: Martinelli (1998)

-7 Feedback constante entre os participantes;
-7 Alto realismo para os participantes;
-7Abrange extensa faixa de problemas de gerenciamento;
-7 Procura o desenvolvimento dos participantes em razão
das suas necessidades;
-7 Adaptabilidade entre diferentes finalidades.

-7Não definir claramente os objetivos a que se propõem;
-7 Fatores externos serem pouco contemplados;
-7Grande dependência do uso de computadores;
-7Simplificação da realidade para que seja possível a
simulação.

Autor: Sauaia (2006)

-7 Permite assimilar pnncípios que são integrados e
aplicados em novas situações;
-7 Submete os participantes às forças competitivas,
econômicas, legais, sociais e políticas;

-7Modelo excessivamente complexo para alunos e
professores;
-7 Condução por professores despreparados.
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~o participante tem controle de suas ações e acompanha o
resultado produzido por suas decisões;
~ A vivência não pressupõe vivência em uma empresa real;
~ Alto grau de satisfação e aprendizagem pelos
participantes.
Autor: Protil (2005)

~ Estimula o pensamento sistêmico;
~ Treina o processo decisório;
~ Estimula o estudo da teoria de administração;
~ Fornece conhecimento administrativos básicos;
~ Treina Lideranças;
~ Estimula habilidades de trabalho em equipe;
~ Controla o desempenho dos participantes.

~ Disponibilidade de tempo;
~ Problemas organizacionais;
~ Inexistência de um simulador empresarial específico;
~Custos de aquisição;
~ Métodos tradicionais são suficientes;
~ Utilização de outros métodos ( por exemplo estudo de
caso).

Fonte: Santos e Lovato (2007)

3.3 - Laboratório de Gestão

Para Sauaia (2008), o Laboratório de Gestão leva em conta três

elementos que encadeiam harmoniosamente para produzir uma aprendizagem

significante: o simulador organizacional, o jogo de empresas e a pesquisa

aplicada.

O simulador representa um instrumento didático constituído por um

conjunto de regras econômicas a serem praticadas para exercitar teorias,

conceitos e técnicas. Tem por finalidade propiciar a tomada de decisão e, em

seguida, o exame dos resultados produzidos, dadas as condições iniciais das

variáveis do simulador e as relações de causa e efeito sob teste, apoiando o

jogo de empresas. (SAUAIA, 2008)

O jogo de empresas se inicia com a ajuda de uma exposição oral das

regras econômicas do simulador, geralmente descritas em um manual do

participante, cuja leitura amplamente recomendada é verificada de maneira

objetiva por meio de testes escritos. Tanto melhor será um jogo de empresas

quanto mais simples, claro e objetivo for o modelo econômico, visto que o

tempo disponível e a complexidade dificultam a assimilação das regras do

jogo. Os modelos simplificados têm sido preferidos quando o objetivo é a

aprendizagem. Os modelos mais complexos podem ser muito úteis quando os

modelos simplificados já foram praticados. Ademais permitem a proposição de

problemas de gestão para investigações com maior número de variáveis,

replicando em parte os ambientes organizacionais (SAUAIA, 2008).
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Ainda de acordo com o autor no papel de gestor de empresas e tendo

assumido a responsabilidade por uma das áreas funcionais, cada participante é

convidado a eleger um problema gerencial e a investigá-lo profundamente,

como o objetivo de identificar maneiras de aplicar teorias, modelos, visando

adicionar valor à sua empresa simulada.

Segundo Almeida (1998), existem alguns tipos de atividades de gestão

que podem ser experimentados através de ferramentas de simulação:

• Gestão de uma empresa

• Atuação no mercado de capitais

• Gestão de bancos

• Administração estratégica

ALMEIDA (1998), ainda define algumas etapas da simulação:

Processo

Entendimento do exercício: Os alunos devem dedicar inicialmente uma

boa parte de seu tempo ao estudo da empresa, entendendo sua operação. Isto

permite aos alunos refletir sobre cada uma das funções dentro da empresa e em

como deverão interagir para o seu bom desempenho. Cada aluno assume uma

função específica, segundo seu maior interesse por uma das áreas da empresa.

Desenvolvimento da ação: Os alunos desenvolvem suas estratégias de

ação no mercado, referentes a preço, formas de divulgação do produto, formas

de captação de recursos financeiros, capacidade de produção, etc.

Em seguida através de um computador, entram sua decisão.

Um gerenciador central do simulador incorpora as decisões de cada

empresa e gera os resultados, isto é, desempenho de vendas, receitas,

participação no mercado e outros aspectos, tanto internos quanto externos, a

cada uma das empresas.

Ferramentas de Apoio

Tem sido bastante interessante introduzir outras ferramentas que

auxiliem o aluno na formulação de suas estratégias, ou mesmo na análise

operacional da empresa. Além do uso bastante interessante de planilhas
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eletrônicas, aplicativos específicos para análise estratégica ou análise

financeira, são utilizados pelos alunos.

Por exemplo, ferramentas de análise estratégica permitem ao aluno

interagir com conceitos, tais como matriz de análise SWOT, que permite

analisar pontos internos e externos à empresa, análise de fatores críticos de

sucesso, etc.

Ainda de acordo com Almeida (1998) os simuladores apresentam

algumas limitações que foram identificadas.

• Um primeiro aspecto é a maneira tradicional de organização da

empresa, segmentada em funções tradicionais. Os jogos em geral

obrigam os alunos a se organizarem em tomo das tradicionais funções

de finanças, marketing, produção, etc. Seria interessante se os jogos

pudessem explorar, de alguma maneira, outras formas de organização

voltadas para processos ou para arranjos em equipes.

• Atualmente as empresas têm atuado frequentemente e com intensidade

através de parcerias e de relações inter-empresas. Este jogos não

exploram bem estes aspectos, onde cada empresa é uma unidade
". " .autonoma que lnterage apenas com a concorrenCla e nunca com outras

empresas que poderiam fazer parte de uma cadeia de valor do produto,

indo além da própria empresa.

• Outro aspecto ausente nos simuladores diz respeito à exploração do

comportamento organizacional. Relacionamento humano, processos de

resistência a mudanças, capacidade de liderança, entre outros aspectos

comportamentais, não podem ser explorados através destes

simuladores. Ou seja, impactos organizacionais de decisões tomadas

poderiam ser representados de alguma forma nestes jogos. Por

exemplo, poderiam ser simuladas insatisfações dos funcionários,

gerando baixa produtividade. Poderia haver variações de desempenho

em função de variações nas políticas de recursos humanos, aumento de

incentivos, '" .premlos ou outros instrumentos poderiam gerar,

eventualmente, ganhos de produção ou de venda, etc.
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4 - METODOLOGIA DE PESQUISA

Para o desenvolvimento do método de pesquisa exploratória, que se

baseiam quando o objetivo consiste em examinar um tema pouco estudado.

(Sampieri, Collado e Lucio, 2006) e qualitati a. A pesquisa é baseada em dados

extraídos do simulador organizacional adotado no jogo de empresas simuladas da

UFF de Volta Redonda.

Para Moresi (2003), define pesquisa exploratória como sendo uma relação

entre o mundo real e o sujeito, isto é um vínculo indissociável entre o mundo

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no

processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas

estatísticas. O ambiente natural é fonte direta para coleta de dados e o pesquisador
,

é o instrumento-chave. E descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus

dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de

abordagem.

O estudo baseia-se na análise dos índices de produtividade de cada

modelo. A comparação será realizada entre dois modelos de modelos do

simulador. Modelo Simulab, que está sendo utilizado desde 2010, e o modelo

Gregomix que passou a ser aplicado a partir de 2013.

O trabalho busca também contribuir para novos estudos e podendo ser

aplicado dentro do ambiente real de uma empresa. Portanto se toma de

fundamental importância para outros experimentos dentro da universidade

podendo desta forma agregar valor nas pesquisas e ser aplicado em diversas

situações dentro do jogo.
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5 - ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados deste estudo estão baseados nas variáveis de decisão

operacional que são apresentadas nos modelos nos modelos de jogos de empresa

apresentados no pesquisa.

A seguir é demonstrado um quadro comparativo dos dois modelos:

Quadro 3:

Simulab

VariáveisModelos

investimento em P&D
manutenção da fábrica

instalação e equipamentos
aquisição de matéria-prima

gastos com pessoal

Gregomix

compra de máquinas
venda de máquinas

quantidade a produzir
contratação de funcionários

Comuns
compra de máquinas

mão-de-obra

Fonte: próprio autor

5.1 - MODELO SIMULAB

O modelo SIMULAB caracteriza-se pelas seguintes variáveis:

(1) Investimento em P&D: Os gastos em P&D são divididos entre o

produto (50%) e o processo (50%). Esta variável sofre efeitos de modificação que

são: 20% no curto prazo, 30% no médio prazo, e 50 % no longo prazo.

(2) Manutenção da fábrica: é uma forma de estabilizar a eficiência dos

custos diretos (mão-de-obra e matéria-prima) de acordo com a produção.

(3) Instalações e equipamentos: determina-se o valor inicial do

investimento como sendo de R$ 20,00/ unid adicional de capacidade adquirida. A

compra é realizada no início do trimestre e o pagamento ocorre no final.
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(4) Aquisição de matéria-prima: encomenda-se no início do trimestre e o

pagamento ocorre no final do trimestre, incorre sobre o valor de aquisição do

material o custo de 5% de custo de estocagem.

(5) Gastos com pessoal: os custos de mão-de-obra podem variar dentro do

período, dependendo de alguns fatores como: volume de produção, investimento

na tecnologia e manutenção e P&D.

5.2 - MODELO GREGOMIX

O modelo Gregomix caracteriza-se por apresentar dois cenários: indústria

e atacado sendo um modelo mais direcionado para o mercado consumidor e por

isso se toma mais próximo da realidade. O modelo tem por objetivo tomar-se líder

de participação em pelo menos 1 ano e capacidade produtiva em 90%. A segiu são

apresentadas as variáveis:

(1) Compra de máquinas: inicialmente são adquiridas somente 10

máquinas e com isto busca-se atingir uma capacidade produtiva (h1maq/trimestre)

de 8000h.

(2) Venda de máquinas: a venda de máquinas ocorre devido a quedas na

produção.

(3) Quantidade a produzir: não ocorre restrição na aquisição de matéria-

prima. A produção depende de uma série de fatores, como: valor de compra da

máquina, disponibilidade por trimestre, capacidade produtiva e quantidade de
, .operarIOS.

(4) Contratação de funcionários: a planta inicialmente suporta a quantidade

de 50 funcionários no setor operacional. Os processos de contratação e demissão

ocorrem no início do período. O custo de contração é de 10% do salário e o custo

de demissão é de 40% do salário.



5.3 - INDICADORES

De acordo com os modelos apresentados toma-se possível fazer o

levantamento de indicadores para apresentar qual o modelo mais adequado de

acordo com a análise de produtividade. Portanto a relação de produtividade

depende da quantidade produzida também definida como output e das variáveis

disponíveis para o processo produtivo definidas como input.

Para se determinar a produtividade em determinado trimestre, consideram-

se os seguintes fatores:

Produtividade == faturamento/trimestre (input) (4)
mão-de-o bra (output)

Produtividade == quantidade produzida/trimestre (input) (5)
Mão-de-obra (output)

Produtividade == faturamento/trimestre (6)
gastos

Produtividade == compra de máquinas e instalações
mão-de-obra

(7)
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta pesquisa foi verificar a relação entre produtividade e

jogos de empresas. Analisando os modelos de jogos de empresa em questão é

possível verificar as seguintes conclusões diante dos indicadores apresentados.

O modelo Simulab por apresentar uma quantidade maior de variáveis

operacionais pode ser definido como o modelo mais adequado de ser empregado

seja em estudos de empresas simuladas ou aplicado diretamente à empresas reais.

Porém o modelo Greogomix por apresentar uma característica mais

comercial, sendo estruturado por indústria e atacado se toma mais próximo da

realidade das empresas.

A partir dessa pesquisa, pode-se concluir que tanto em empresas simuladas

como em empresas reais é imprescindível gerir os indicadores de produtividade de

maneira correta. Através de análises de desempenho de todas as variáveis

envolvidas consegue-se atingir resultados satisfatórios de modo que a empresa se

estabilize financeiramente.

Alem disso as decisões corretas a cerca de quando e como produzir

permite que a área de Produção tenha um controle efetivo sobre o que será

necessário adquirir de insumos e de que maneira comercializar de acordo com a

demanda do mercado, reduzindo dessa forma os gastos excessivos com a

manutenção de estoques.

Sendo o maior desafio nos dois modelos justamente o de encontrar

soluções que reduzissem as falhas ocasionadas pela falta de planejamento de

produção, que posteriormente podem resultar em grandes perdas financeiras.

A pesquisa em estudo através de uma pesquisa exploratória e qualitativa

contribui para melhorias operacionais dentro de uma indústria, principalmente as

relacionadas aos processos operacionais e a partir de então determinar medidas

para uma adequada gestão desta área da empresa
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Portanto será de fundamental importância para outros experimentos da

universidade podendo desta forma agregar valor nas pesquisas e de certa forma

ser aplicado em diversas situações dentro do jogo
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