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RESUMO

Este estudo procurou verificar se a utilização de um Sistema de Apoio a Decisão em um jogo
de empresas simuladas influenciaria o resultado das equipes com baixo desempenho no
mesmo. Sistemas de simulação empresarial são utilizados para treinamento e
desenvolvimento gerencial desde a década de 50. Eles têm evoluído de acordo com os
avanços das tecnologias da informação. Este estudo tem como objetivo dar ênfase especial ao
uso dos Sistemas de Apoio às Decisões - SAD's no processo decisório das empresas
simuladas. Tendo em vista que sistemas de simulação empresarial são utilizados para
treinamento e desenvolvimento gerencial a varias décadas. Eles têm evoluído de acordo com
os avanços das tecnologias da informação e sua utilização mostra o quão relevante é a
importância da informação no processo decisório.,
E apresentada uma experiência na utilização destes sistemas na Universidade Federal
Fluminense. São analisadas as consequências de sua utilização a partir das experiências
percebe-se que ha uma melhoria nos resultados com o uso do SAD, em seguida sugeridas
áreas de pesquisas a serem exploradas sobre o tema.

Palavras-Chave: Processo Decisório; Sistema de Apoio às Decisões; Simulação Empresarial;
Jogos de Empresas.



ABSTRACT

In the study intends to verify whether use of a Decision Support Systems in a simulated game
companies, influence the performance in low-performing teams. Simulation systems are used
for corporate training and manageinent development since the 50s. They have evolved in line
with advances in information technology. This studyemphasized the use of Decision
Support Systems - DSS's decision-making process of simulated companies. Since simulation
systems are used for corporate training and management development to
several decades. They have evolved in tine with advances in information technology and its
use shows how relevant is the importance of information in decision making. It presented an
experience in using these systems in the Fluminense Federal University. The consequences of
its use from the experiences it is clear that there is an improvement in results using
the SAD then suggested research areas to be explored on the subject.

Keywords: Decision making; Decision Support Systems; Business Simulation; Business
Games.
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1. INTRODUÇÃO

Os Jogos de Empresas simuladas, segundo Garris et. aI. (2002 apud BEN-ZVI, 2010)

tem sido uma ferramenta motivacional importante no ensino, desempenhando um importante

papel no treinamento de estudantes. Os jogos de empresas têm como objetivo oferecer um

ambiente coorporativo, simulando o ambiente real no qual os estudantes podem aprender

fazendo. A utilização dos jogos como uma ferramenta de ensino é eficaz na preparação dos

alunos, auxilia a compreensão e ajuda a lidar com as ambigüidades que, inevitavelmente, são

enfrentadas nas organizações e desta forma, contribui para o exercício de aprendizagem

gerencial. Sendo este um ambiente propício para experimentos que envolvam análise de

cenários e de decisões.

Considerando a eficácia dos Jogos de Empresas e a relevância para o ensino e o

treinamento, pode-se dizer que a gestão e o processo de tomada de decisões transcendem a

formação profissional e as habilidades pessoais dos indivíduos. Percebe-se que suas ações
,

estão fortemente relacionadas com a qualidade das informações de que dispõem. E

compreensível, então, o verdadeiro valor e a importância da informação.

O uso dos jogos de empresas teve um grande avanço por ocasião do surgimento dos

microcomputadores. A tecnologia responsável por esta evolução, seja hardware ou software,

trouxe profundas alterações na forma de aplicação dos cursos de simulação empresarial.

Portanto, este estudo tem como objetivo central verificar se a utilização de um Sistema

de Apoio a Tomada de Decisões, SAD daqui em diante, em equipes com baixo desempenho

auxiliam os mesmos a entender melhor os objetivos do jogo e melhorar seus resultados.

O capítulo dois apresenta uma fundamentação teórica sobre:

(a) o processo decisório em empresas reais e empresas simuladas;

(b) a estrutura do SAD, seu uso, principais vantagens e desvantagens;

(c) os Jogos de Empresas simuladas.
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Em seguida, o capitulo três apresenta o desenvolvimento da pesquisa, o processo de

criação do SAD e as experiências de sua utilização em um grupo de alunos de graduação da

Universidade Federal Fluminense. Finalizando, o capitulo quatro apresenta as conclusões do

trabalho e as sugestões para novas pesquisas relacionadas ao experimento.



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 PROCESSO DE DECISÃO NAS ORGANIZAÇÕES

O processo de decisão em organizações é um tema controverso e abrangente. Uma

decisão precisa ser tomada sempre que estamos diante de um problema que possui mais de

uma alternativa para a sua solução. Mesmo quando para solucionar um problema temos uma

única ação a tomar, temos as alternativas de tomar ou não esta ação.

Porter (1986) defende que, no ambiente competitivo, um dos fatores que determina o

diferencial das empresas é a forma como a informação é utilizada. Desta maneira, a estreita

sintonia entre a informação e as escolhas dos administradores favorecerá o processo decisório.

"Uma ferramenta para a tomada de decisões - a intuição humana - parece ser uma
confiável alternativa ao laborioso processo de coleta e a anál ise de fatos.
Incentivados por pesquisas cientificas sobre a intuição, altos executivos sentem cada
vez mais que, diante de opções complexas, a saída é confiar apenas no próprio faro."
(BONABEAU, 2003).

Mas somente a intuição não pode ser o instrumento mestre da avaliação, análise e

escolha de melhores alternativas para uma tomada de decisão. Conforme as próprias pesquisas

indicam a intuição humana possui padrões pré-estabelecidos que podem alterar o processo

decisório.

"Embora alguns digam que a intuição vale mais ainda em ambientes altamente
complexos e mutáveis, a verdade é justamente o oposto: quanto mais opções houver
para avaliar, quanto mais dados houver para ponderar e quanto mais inusitado o
desafio a enfrentar, menos se deve confiar no instinto e mais se deve levar em conta
a razão e a análise~'. (BONABEAU, 2003).

Segundo Hammond, Keeney e Raiffa (2004) saber tomar decisões é uma capacidade

fundamental na vida das pessoas, e um processo de decisão eficaz deve preencher os seis
. , . .crlterlos a segu Ir:
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• Concentrar-se no que é importante;

• Ser lógico e coerente;

• Reconhecer os fatores subjetivos e objetivos, combinando o pensamento analítico

e intuitivo;

• Exigir apenas a quantidade de informação e análise necessárias para resolver um

determinado dilema;

• Estitnular e guiar a obtenção de dados relevantes e opiniões bem informadas;

• Ser direto, seguro, fácil de usar e flexível.

Mintzberg (1973 apud MAXIMIANO, 1995) discute a questão das habilidades

gerenciais e afirma que a tomada de decisão sob condições de incerteza constitui-se em uma

das habilidades mais importantes para um gerente. Sendo assim, o tomador de decisão assume

um papel fundamental nas organizações, pois o processo decisório deve levar a organização à

otimização de seus recursos, redução dos custos, elevação de desempenho e ganhos de

resultados. Entretanto, para Pereira e Fonseca, (1997 apud MORITZ, 2006), a decisão é um

processo sistêmico, paradoxal e contextual, não podendo ser analisada separadamente das

circunstâncias que a envolvem. O conhecimento das características, paradoxos e desafios da

sociedade é essencial para a compreensão dos processos decisórios.

As medidas adotadas pelo gestor adquirem relevância em todas as etapas do processo

decisório, para que possa haver sintonia entre os objetivos pretendidos e os resultados

alcançados pela organização.

Segundo Pereira e Fonseca (1997) quando os decisores levam em conta apenas as

variáveis que os afetam diretamente, sem analisar as conseqüências para os outros

subsistemas ou o seu impacto no sistema maior, corre-se o risco de se resolver o problema

criando outro maior em outros contextos, como por exemplo, sofrer efeitos colaterais iguais

ou piores que ele.

O processo de tomada de decisão, portanto, não se constitui em tarefa fácil para o

administrador, que tem que levar em conta as várias nuanças do complexo ambiente

organizacional.
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2. 1.1 Tipos de Decisões

As decisões são classificadas por Simon (1965 apud OLIVEIRA, 2004) em decisões

programadas e decisões não-programadas.

As decisões programadas são caracterizadas por serem repetitivas, rotineiras e

estruturadas. Decisões automatizadas por uma seqüência de procedimentos, não necessitando

da intervenção do decisor - além de serem permanentes, servindo de norteamento para a

definição das metas, objetivos, políticas e procedimentos organizacionais.

As decisões não-programadas são caracterizadas pela novidade, além de serem

desestruturadas - decisões não automatizadas, que dependem de solução do decisor. A

característica da novidade se apresenta porque não existem referenciais anteriores para a

resolução do problema ou em razão de sua complexidade, ou porque, para sua resolução,

torna-se necessária a criação de medidas específicas.

2.1.2 Etapas do processo decisório

Uris (1989 apud BISPO e CAZARINI, 1998) descreve as etapas do processo de

tomada de decisão, conforme a Figura 1.

Figura 1 - Etapas do Processo de Tomada de Decisão

Análise e identificação da
situaçãoI

Desenvolvimento de ••• Comparação entre as ••• Classificação dos riscos de
ai ternati vas

•...
ai ternati vas

•....
cada alternati va

~Ir

Escolher a melhor ....•.....•

alternati va

~r

Execução e avaliação

Fonte: Adaptado de Uris (1989).

Análise e identificação da situação: a situação do ambiente onde o problema está

inserido deve ser claramente identificada, através do levantamento de informações, para que

se possa chegar a uma decisão segura e precisa.
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Desenvolvimento de alternativas: em função do levantamento das informações, ou

seja, a coleta de dados, pode se chegar a possíveis alternativas para a resolução do problema

proposto.

Comparação entre as alternativas: levantamento das vantagens e desvantagens de cada

alternativa.

Classificação dos riscos de cada alternativa: as decisões sempre envolvem riscos, seja

em um grau quase nulo, alto, ou intermediário. Temos sempre que levar em consideração o

grau de risco que temos em cada alternativa e escolher a alternativa que apresente

cOlTIprovadamente o menor grau de risco. Porém, é necessário, lTIuitasvezes, combinar o grau
,

de risco com os objetivos a serem alcançados. As vezes, o grau de risco que se corre é lTIuito

grande, porém, o objetivo a ser alcançado, se alcançado, nos trará benefícios maiores em

relação às alternativas menos arriscadas.

Escolher a melhor alternativa: tendo o conhecimento das vantagens, desvantagens e

riscos o decisor é capaz de identificar a alternativa que melhor solucione seu problema.

Execução e avaliação: A alternativa escolhida fornecerá resultados que deverão ser

comparados e avaliados com as previsões anteriores.

2.1.3 Qualidade das decisões

No processo decisório, a qualidade da decisão é fator fundamental. De acordo com

Maximiano (1995), a racionalidade do gestor é necessária nas tomadas de decisão, mas deverá

estar em consonância com as informações advindas do diagnóstico do problema, bem como

da análise e avaliação das alternativas, no sentido de evitar problemas superiores aos que

deram origem ao processo decisório. Desta maneira, a capacidade de compreensão e de

escolha do administrador é desafiada a todo instante a tornarem-se objetivas, pela necessidade

da decisão racional diante do cenário de incertezas no qual estão inseridas as organizações.

A decisão acertada é, portanto, o fator mais importante do processo decisório, e deve

ser embasada pela análise e uso adequado da informação. Segundo Stoner e Freeman (1995

apud JAMI L, 2001), a decisão é pautada pela opção ou seleção, dentre várias alternativas de

cursos de ação, daquela que mais se adéqüe à organização.

Para Drucker (1998 apud DAVENPORT e PRUSAK, 1998), a informação é definida

como "[ ...] dados dotados de relevância e propósito." Deste modo, a informação torna-se

relevante quando passa a ter valor agregado. Assim, a informação passa a ser produto
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qualificado, quando recebe tratamento e interpretação, para que possa gerar impacto nas

pessoas que dela se utilizam.

2.1.4 Tomada de decisões em ambiente de jogos de empresas

Segundo Mecheln (1997), o processo de tomada de decisão em ambiente de jogos de

empresas tem de ser percebido pelos alunos, seja como sucesso ou como fracasso, como uma

contribuição para seu aprendizado. As responsabilidades com aspectos efetivos de

desempenho, produtividade, finanças, entre outros, não representam riscos reais na fase de

decisões, com relação ao seu emprego, ao seu cargo ou sua reputação, como se estas decisões

fossem tomadas em empresas reais.

Por outro lado, a seriedade com que os alunos devem se comportar no processo

decisório está relacionado diretamente com os objetivos da atividade, as características do

ambiente da simulação, o clima criado para representar a realidade, a expectativa e a

motivação para a tarefa.

Outro fator é a quantidade de informações a respeito do jogo que eles develn levar em

consideração. Quanto mais informações se conseguir levantar a respeito do jogo,

evidentemente, melhor será a sua compreensão e atuação no jogo. Porém, deve-se preocupar

com a qualidade das informações obtidas a respeito do problema. Muitas vezes, consegue-se

obter grande quantidade de informações a respeito do problema, porém, pouquíssimas

informações que poderiam contribuir para encontrar a melhor solução do problema.

Segundo Pereira e Fonseca (1997) toda decisão tem consequências e envolve riscos,

mas, uma vez processada, a escolha não tem volta. Por isso, o processo de tomada de decisões

é sempre estressante e após a decisão acontece um relaxamento geral no organismo do

decisor. Em algumas pessoas, o stress provocado pelo processo decisório é marcado por claras

manifestações psicossomáticas, tais como dores de cabeça, sono, perturbações gástricas,

lnanifestações de euforia ou depressão, etc. Podemos então adicionar aos fatores de influência

citados acima, mais um fator de grande importância, principalmente, na hora da escolha da

melhor alternativa e na última fase, é o fator emocional. Muitas vezes o fator emocional é o

que exerce a maior influência na hora de se tomar uma decisão levando o indivíduo a escolher

a alternativa que não necessariamente seria a melhor escolha.
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2.2 SISTEMAS DE APOIO A DECISÃO

Observa-se a necessidade do processo de tomadas de decisão ser baseado em sistemas

de informações gerenciais, pois tais sistemas, dentro de um processo decisório estruturado e

disciplinado e com as adequadas informações gerenciais, levam à segurança que o

administrador precisa para escolher qual a melhor decisão para a organização. (MELO, 2006).

Como a informação gerencial permite ao administrador tomar uma decisão, essas

informações, segundo Cassarro (2006), apresentam uma variedade do que chama de "atributos

técnicos", que são por ele definidos conforme sua importância: custo de sua oportunidade

versus benefício que ela proporciona; oportunidade; correção; relevância ou significado;

comparação e tendência.

• Custo de sua oportunidade versus o benefício que ela proporciona: a organização

telTIdeterminado custo para que a informação chegue até o tomador de decisão.

Neste caso, se o benefício obtido com a decisão decorrente desta informação for

igualou menor ao seu custo, é constatada que esta não se faz necessária para a
. -organlzaçao;

• Oportunidade: a decisão terá um valor máximo se for tomada dentro de certo

momento; preservará algum valor por algum tempo e, finalmente, não terá

nenhum valor, mas apenas custo;

• Correção: as informações gerenciais não têm a necessidade de serem exatas, pois,

para que isto ocorra, demandam certo tempo para serem geradas; basta serem

corretas e disponíveis no momento certo, para refletir a realidade;

• Relevância ou significado: as informações possuem graus de importância para as

tomadas de decisão. O administrador utiliza as informações mais apropriadas,

vindo a admitir uma margem de risco no processo decisório;

• Comparação e tendência: necessidade de cOITIparaçãoentre o desempenho real, o

orçado e sua variação, e se possível indicar a tendência do ocorrido, para que se

possa encontrar a origem do desvio e corrigi-lo.

O autor enfatiza a importância da utilização, pelos administradores, dos sistemas de

informação gerencial, que permitem o correto comando, controle e coordenação do ciclo

gerencial.
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Tavares (2000) valoriza a existência de um sistema de informações executivo-

gerenciais como item "indispensável" para o êxito de implantação de um processo decisório.

Um processo que tratará e encaminhará as informações para seu uso na decisão empresarial.

Adiante, o mesmo enuncia o que apresenta como definição conceitual destes sistemas:

Resu ltam da combinação de pessoas, equipamentos, processos e recursos que,

interativamente, segundo uma política informacional, tem a função de rastrear, coletar,

classificar, analisar, congregar, avaliar e distribuir a informação oportuna, relevante e

adequada para o processo decisório. Ainda é afirmado por Tavares que: No contexto

organizacional, a informação passa a ser a principal munição para a vantagem estratégica.

Dependerá, contudo, de seu uso apropriado. (...) Cada pessoa, na organização, deverá assumir

a responsabilidade pela informação prestada e por sua utilização. (TAVARES, 2000).

Segundo Power (1996) o conceito de Suporte à Decisão surgiu da evolução de duas

áreas de pesquisa: os estudos teóricos sobre o Processo de Tomada de Decisão Organizacional

feitos no Carnegie Institute of Technology durante as décadas de 50 e 60, e os trabalhos

realizados com sistemas computacionais interativos no Massachusetts Institute ofTechnology

nos anos sessenta.

Para Torres (1995) Sistemas de Apoio a Decisão - SAD são quaisquer tipos de

recursos computacionais que possam servir como instrumento de apoio a decisão. Sob este

ponto de vista abrangente, essa categoria de recursos inclui de sistemas de análise e projeções

estatísticas de séries de dados até modelos simuladores da realidade estudada, passando por

recursos lTIais simples, tais como planilhas eletrônicas, utilizadas para avaliar possibilidades

diversas a respeito dessa realidade. Outra definição de SAD é dada por Little (1970):

"conjunto de procedimentos baseados em modelos para processamento de dados e

julgamentos para ajudar a tomar o seu utilizador a tomar decisões", enfatizando que, um

julgamento é necessário, ou seja, é sempre necessário um utilizador para usar estes sistemas,

em que este representa o papel mais importante.

Observa-se que o processo decisório é, em si, um processo que envolve não apenas

fatores objetivos (dados e fatos), mas também fatores subjetivos que, de certa forma, estão

dentro dos fatores objetivos. Esse processo abarca distintas variáveis que irão influenciar na

escolha da melhor decisão ou da decisão mais adequada, a partir das análises e ponderações
, .necessarlas a esse processo.

Com relação aos benefícios advindos do uso de UlTISAD foi investigada de forma que

se pôde comprovar a maioria deles já preditas por outros pesquisadores, entre eles, Damiani

(2000):
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• A economia de tempo despendida em reuniões;

• Criação de transparência entre os processos;

• Melhoria no fluxo de informações;

• Agilidade na tomada de decisões;

• Eliminação de redundâncias e incoerências em determinadas questões;

• Ampliação do controle e acompanhamento de tarefas;

• Análise e avaliação de tendências;

• Confiabilidade nas informações;

• Facilidade de compreensão das informações devido à disponibilidade de dados;

• Visão a longo prazo de oportunidades de negócios;

• Unificação das informações com o uso do Datawarehouse;

• Facilidade na tomada de decisão;

• Vantagem estratégica ao difundir mudanças em processos organizacionais.

2.2.1 Níveis de tecnologia - SAD

Para Spargue e Carlson (1982), são três os níveis de tecnologia: SAD'S específicos,

gerador de SAD'S e ferramentas para SAD'S.

Os SAD's específicos são aqueles que apresentam os níveis de interface mais altos.,

com interface amigável e são fáceis de usar. Utilizados pelo usuário final, realizam as tarefas

propostas e permitem que os responsáveis pela tomada de decisão gerenciem os problelnas

que surgirem em sua área. Generalizando, é um aplicativo, mas não um aplicativo comum que

só processa os dados, e sim um software/hardware que lida com uma quantia significativa de

problemas e afins.

Os Geradores de SAD são programas que permitem a construção de aplicativos para

suporte à tomada de decisões, isto é, um conjunto de recursos num pacote de hardware ou

software que ajudam na criação de um SAD específico em um período curto de tempo. Essa

evo lução crescente dos Geradores surgiu a partir do uso de linguagens de uso específico com

a constante exibição de relatórios e gráficos.

As Ferramentas para SAD são linguagens ou softwares básicos utilizados pelos

programadores de SAD's. São elementos de software ou hardware que ajudam, através de

rotinas prontas, na criação de um sistema mais flexível, isto é, são add-ons para os sistelnas já

existentes no mercado de apoio a decisões.
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o Quadro 1 apresenta uma síntese dos três níveis de tecnologias SAD e seus

respectivos exelnp los.

Quadro 1 - Tipos de Tecnologias - SAD
SAD's Específicos

• Aplicativo de SI com características particulares (software ou hardware).

Ex.: sistema de locação de imóveis; sistema de alocação de recursos, etc ...

Gerador de SAD's

• Pacote de software ou hardware que oferece conjunto de recursos para criação

de um SAD específico.

Ex.: Excel, Access, Delphi, etc ...

Ferramentas para SAD

• Elementos de software ou hardware que oferecem recursos para facilitar a

criação de Geradores de SAD's e SAD's específicos

Ex.: Bibliotecas para construção de Excel; macros, etc.

Fonte: Adaptado de Sprague e Carson (1982).

Nos Jogos de Empresas Simuladas, o SAD pode ser definido como:

"um conjunto de procedimentos que facilita a atualização de decisões de um período
para outro, recebe os relatórios com resultados e fornece um sistema de análise das
decisões para dados históricos". (BURNS e BUSH, 1991, p. 5).

Markulis e Strang (1985) justificam a introdução dos SAD's em cursos de simulação

elnpresarial a partir da constatação de dois problemas no uso desta metodologia. Primeiro, a

falta de tempo adequado para tomar decisões razoáveis entre os períodos simulados. Segundo,

a falha que esta metodologia tem em integrar ferramentas, especialmente quantitativas, e

conceitos aprendidos em disciplinas dos cursos de administração.

Muhs e Callen (1984) comentam também as críticas de alguns autores na falta de uso

dos SAD's em sÍlnulações empresariais. Esta falta seria mais acentuada quando simuladores

mais complexos são utilizados, pois o volume de informações e as incertezas aumentam. Os

possíveis problemas nesta não utilização seriam o pouco tempo disponível para entrega das

decisões, a complexidade de alguns SAD's e o desconhecimento destas ferramentas por parte

dos participantes.

Nulsen, Faria e Roussos (1994) ainda acrescentam como vantagens da introdução do

SAD a redução dos erros de análise por parte dos alunos, a maior consciência da importância

da informação no processo decisório, a maior satisfação com a experiência simulada vivida, a
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melhora no aprendizado de importantes conceitos gerenciais e a maior familiarização com a

tecnologia computacional, o que aumenta o valor da simulação como ferramenta de

aprend izagem.

Para Burns e Bush (1991) a introdução de SAD' s integrados com os simuladores, em

cursos de simulação empresarial proporciona benefícios para os alunos e para o coordenador,

tanto em termos de input (envio das decisões via meio magnético), quanto output

(recebimento dos resultados via meio magnético). O envio das decisões em lTIeiosmagnéticos

minimiza o uso de papel, minimiza erros e aumenta a familiaridade e conforto com o uso da

tecnologia computacional. O recebimento dos resultados via meio magnético permite maior

acesso ao banco de dados das informações, representação gráfica dos resultados sem erros e

transforma-se em uma ferramenta competitiva à medida que a silTIulação acontece, pois

alimenta o banco de dados com novas informações. Para o coordenador os benefícios são a

redução do tempo para a entrada de dados, eliminação dos erros de digitação e redução do

custo e tempo do processo, pois não é necessário conferir os dados digitados e dispensa a

impressão das folhas de decisões, relatórios e gráficos. Um modelo de fluxo de informações

utilizando um SAD integrado a um simulador de jogo de empresas pode ser observado na

Figura 2.

Figura 2 - Fluxo de informações utilizando um SAD integrado ao simulador do jogo
,...-------_._---------,
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.---.---- ..--~.----_.....-·--···-l
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Fonte: Marion e Marion (2006).
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As decisões tomadas com o auxílio de um SAD permitem que os alunos tenham

acesso a sistemas que são utilizados com freqüência no meio empresarial. Porem, é

aconselhável que, em pelo menos dois períodos, seja realizada decisões manuais. Primeiro,

para que seja assegurado que os alunos realmente entendam as relações que são automatizadas

pelo sistelna de apoio à decisão. Também, para que os alunos possam comparar os dois

processos de tomada de decisão e avaliar os benefícios do uso de sistemas de apoio à decisão

(SURNS e SUSH, 1991).

2.3 JOGOS DE EMPRESAS SIMULADAS

A origem dos Jogos de Simulação se deve a estudos com fins militares, feitos desde a

antiguidade, e se destinavam a simular cenários para avaliação de táticas e estratégias em

campo de batalha frente a um inimigo. Atualmente, os jogos de empresas são ferramentas

para capacitação de estudantes das áreas de exatas, produção e recursos humanos, assim como

são utilizados para profissionais focados no comércio ou em gestão de empresas segundo

Marques Filho (2009, apud Ferreira, 2010).

No Brasil, os jogos de simulação tiveram inicio em 1962 onde a tecnologia utilizada

era a dos grandes computadores "Mainframes", e nesta época utilizavam-se cartões

perfurados. Os atuais jogos são realizados em micro-computadores, onde os participantes já

definem suas estratégias e aplicam as decisões realizadas, o facilitador as processa e gera os

resultados em questão de minutos para a análise da tomada de decisão executada.

De acordo com Berto e Nakao (1999), "a simulação é um processo que permite

experimentar e testar mudanças nos cenários, nas estratégias, nas políticas e nos processos

operacionais, e verificar suas conseqüências mais prováveis sem a necessidade de se utilizar

pessoas, máquinas ou instalações de verdade".

Como todo e qualquer jogo o objetivo é promover uma competição, mas também visa

fazer com que os participantes analisem a tomada de decisão e, façam correções em

determinados momentos, e também criar uma dinâmica de interação entre os participantes

através da tomada de decisões em grupo e incentivando a cooperação e trabalho em equipe.

Além do conceito de jogos de empresas, é importante abordar os objetivos básicos do

método. Tanabe (1977) discute rapidamente os objetivos gerais de jogos de empresas. Para

ele, são três os objetivos: (a) de treinamento; (b) didáticos; e (c) de pesquisa. Os objetivos de

treinamento dizem respeito ao desenvolvimento da habilidade para tomada de decisão. Os
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objetivos didáticos referem-se à metodologia prática e experimental de transmitir

conhecimentos específicos. Finalmente, os objetivos de pesquisa visam a tornar os jogos de

empresas num laboratório para descobrir soluções, esclarecer e testar aspectos teóricos e

investigar o comportamento individual e grupal em ambientes específicos de pressão.

2.3.1 Elementos de um Jogo de Empresas

A Figura 3 descreve os elementos os elementos básicos constituintes de um Jogo

Empresarial, Segundo Rocha (1997).

resarial

Animador

------------ ..
---.•...---..---.••.•..

--... ------------- --..

Jogador

Manual Processamento

Fonte: Rocha (1997).

MANUAL DO JOGO: Compêndio onde são descritas as regras do jogo, funcionamento, os

objetivos propostos, a forma de comunicação, os papéis a serem desempenhados pelos

participantes, o papel do facilitador e as dinâmicas das jogadas.

PARTICIPANTE: Um grupo de pessoas que constituirão as empresas que participarão do

jogo, que, através do conhecimento adquiridos nas disciplinas em que está inserido o jogo, do

estudo e análise do ambiente proposto e dos resultados alcançados após as jogadas, defina as

estratégias para que possa vencer os demais competidores.

,
ANIMADOR: E aquele que tem por missão proporcionar ao grupo a chance de passar por um

processo de aprendizagem e crescimento pessoal. Ele atua como educador. Cabe a ele
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encorajar a ação, criar condições para a manutenção de um clima harmonioso com base na
,

confiança. E a ponte entre os jogadores e o módulo de processamento, assumindo a

responsabilidade de realimentar o processo.

,
MODULO DE PROCESSAMENTO: Geralmente um computador onde são registradas e

processadas as decisões das empresas participantes. O módulo de processamento informa os

resultados aferidos pelas empresas em cada jogada.

Freitas e Santos (2005) entendem que:

"[ ...] um dos pressupostos básicos das simulações empresariais [jogos de empresas]
é que estas devem reproduzir os principais desafios da gestão empresarial, fazendo
com que o aluno tenha oportunidade de praticar, em uma realidade simulada, o
conteúdo teórico abordado nas diversas disciplinas que compõe sua formação. "

Apesar das vantagens na utilização, os jogos de empresa apresentam também algumas

limitações que devem ser consideradas: (1) desequilíbrio entre a complexidade do jogo e a

motivação dos participantes; (2) dificuldade de validar e quantificar os efeitos do jogo; (3)

não necessariamente quem vence no jogo é vencedor na vida real. Não existem evidências que

um bom jogador seja um bom administrador; (4) desafios baixos em relação ao preparo para

enfrentá-lo podem gerar tédios; e desafios altos em relação ao preparo, podelTI produzir

frustração e ansiedade.

Com relação ao aprendizado, segundo Martinelli (1988), os jogos de empresas não

devem ser considerados como absolutos, devendo estes fazer parte de um conjunto de técnicas

didáticas que devem ser acompanhados de outras abordagens já consagradas, tais como:

estudos de casos, métodos de leitura, aulas expositivas, seminários, etc., visto que, nem todos

os participantes têm o mesmo aproveitamento diante das diversas formas de transmitir

conhecimento.

Para Larréché (1987 apud SAUAIA, 1995), os professores se classificam elTI dois

grupos: [...] en1 "vigorosos oponentes" ou em "grandes partidários" das sin1ulações, no que

diz respeito à abordagem ao processo de aprendizagem. Os oponentes não crêem que

conceitos possam ser aprendidos em uma simulação, pois, segundo eles, prevalecem os

aspectos lúdicos relativos ao jogo. Já os partidários estão convencidos de que as simulações

criam um valioso ambiente no qual se processa uma aprendizagem dinâmica e plena, com

aplicação de conceitos e de técnicas.
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Keys e Wolfe (1997) comentam que ela cria um ambiente que requer do aluno o

envo lvimento em algum tipo de atividade, permitindo ao aluno a aplicação dos conhecimentos

adquiridos anteriormente, o comprometimento pela atividade, e a experimentação de um

sentitnento pessoal real de sucesso ou fracasso pelos resultados obtidos.



3. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

3.1 PROBLEMA DE PESQUISA

A função dos administradores da empresa é extremamente decisória. Os processos

administrativos são basicamente processos decisórios.

Conforme foi dito na revisão bibliográfica, o SAD, nos jogos simulados, pode facilitar

a atualização de decisões de um período para outro, apresentar resultados em relatórios e

fornecer um sistema de análise das decisões para dados históricos, além de diminuir o tempo

gasto com a parte operacional, pois diminui o manuseio dos dados pelos envolvidos e o
,

manuseio de papeis durante as decisões a serem enviadas ao professor. E possível reduzir os

erros de análises, pois possibilita gerar vários cenários para análise '"'What-if' e verificar se a

decisão melhorou em função do cenário anterior.

Entretanto, as funções básicas para um SAD nas simulações empresariais são o auxílio

aos gerentes em seu processo de tomada de decisões para tarefas estruturadas e semi-

estruturadas, ser o apoio e não a substituição dos julgamentos a sereln feitos pelos gerentes; e

aprimoramento na eficácia das decisões tomadas e não na sua eficiência (MARKULIS E

STRANG, 1985). Com isto, a introdução de um SAD no Jogo pode responder ao problelna

tratado no estudo:

O uso de um sistema de Apoio à decisão melhora o desempenho de grupos (Elnpresas)

em Jogos de Empresas Simuladas?

Houve efetivamente uma melhoria, aumento de Patrimônio da empresa?
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,
3.2 METODO DE PESQUISA

Este estudo classifica-se como uma pesquisa exploratória e quanto aos procedimentos

técnicos um estudo de caso, e num segundo momento como um Ensaio Laboratorial

Controlado.

O método adotado foi o estudo de caso de uma empresa simulada participante da

disciplina Laboratório de Gestão Simulada cuja metodologia de aprendizagem é o Jogo de

Empresas.
,

O Método do Estudo de Caso é entendido como "uma técnica não especifica. E um

meio de organizar dados sociais preservando o caráter unitário do objeto social estudado"

(GOODE e HATT, 1969).

De outra forma, Tull (1976) afrrrna que "un1 estudo de caso refere-se a uma análise

intensiva de uma situação particular" e Bonoma (1985) coloca que "o estudo de caso é uma

descrição de uma situação gerencial".

Yin (1989) afirma que "o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o

fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são

ut iIizadas".

Os dados para o estudo foram obtidos a partir da experiência do jogo em uma turma de

Administração da Universidade Federal Fluminense e na pesquisa referente às regras do jogo

no livro Laboratório de Gestão: simulador organizacional, jogo de empresas e pesquisa

aplicada (SAUAIA, 2010), o qual é a fonte para ambientar o jogo.

Na sequência foram feitas simulações controladas realizando ajustes às decisões

tomadas pela empresa.

A Figura 4 apresenta as variáveis consideradas na análise do estudo.



Figura 4 - Estrutura de Processo de um SAD

DIAGRAMA DO SAD
ENTRADAS

,
SAlDAS

,
Indices Mercado Potencial
IVA ~ ~

Previsto Empresa
IAE Previsto Mercado
IVE Participação % no mercado

Decisões: Demonstrativo das
Preço praticado ~

,..,operaçoes
Despesas em Marketing
Despesas em P&D
Despesas em Manutenção Demonstrativos de lucros e
Volume de Produção lo-

~ SAD perdasf--

Investimento em
Equipamentos
Compra de Matéria-Prima
Dividendos distribuídos Demonstrativo do Fluxo de
Outros gastos -+ Caixa

Resultados reais Período N-I :
Caixa Balanço
Mercado '--
Estoque Mat. Prima 4 Ativo Líquido

Estoque Prod. Acabado

Fonte: Elaborado pelo autor.

Outra variável importante para o estudo foi a definição do Modelo de produção que

podiam ser alterados para um maior volume de produção sendo que essa operação também

acarretava aumento de custos de Mão de Obra e operacionais.

O modelo 1 com um turno e com capacidade para produzir COln horas extras de até

aproximadalnente 150% de capacidade instalada. O modelo 2 que poderia ir até três turnos

com horas extras no primeiro e segundo turnos e com a possibilidade de produzir até

aproximadamente 300 % da capacidade instalada.

O desenho da pesquisa (Figura 5) ilustra a descrição do estudo com suas etapas e

procedimentos realizados para a análise do problema proposto.
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Figura 5 - Desenho da Pesquisar------------------------- -------------------------------------------------------

_______________________ ~ L _

Fonte: Elaborado pelo autor.

ESTUDO DAS REGRAS DO JOGO
,

O USO DO SAD E ANALISE DOS
JOGO E CRIAÇÃO DO SAD RESULTADOS

• Equipes formadas
• Conhecimento da

• Ambientação da equipe
Filosofia do Jogo •..

• 1 indústria com 5••• escolhida
equipes em 4

• Uso do SAD nas jogadas
• Determinação das trimestres remanescentes

Variáveis e do modelo
• Verificação dos resultados comde SAD a ser adotado • Desempenho das o SAD

empresas
• Uso no estudo controlado

• Criação protótipo de
• Comparação dos dados antes eSAD

depois do uso SAD pela Equipe e

• Teste do SAD
no experimento controlado

ESCOLHA DA EQUIPE • Conclusão

• Análise do SAD
PARTICIPANTE

• Implementação do SAD • Levantamento dos
dados das empresas

1- CONSIDERAÇÕES• Escolha da Equipe

• Treinamento da
equipe escolhida

Reflexões, limitações e novos
estudos

Etapa 1 = Criação do SAD Etapa 2 = Jogo de Empresas

e Escolha da Equipe

Etapa 3 = Análise e Conclusões

3.3 DESCRIÇÃO DO SIMULADOR ORGANIZACIONAL (SIMULAB)

Nesta pesquisa adotou-se um simulador organizacional conhecido como SIMULAB,

desenvolvido pelo grupo de pesquisa de mesma denominação sediado na Faculdade de

Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo.

Os dados primários do estudo foram coletados do simulador em questão com os seus

relatórios produzidos durante as aplicações em diversas turmas do curso de Administração.

Cabe destacar que os dados históricos foram importantes para a elaboração das projeções. Já

na aplicação da pesquisa utilizou-se os dados de uma única empresa escolhida a partir do

baixo rendimento na disciplina no período estudado.

O Simulador SIMULAB trata-se de uma ferramenta de simulação organizacional com

uma série de equações matemáticas que replicam de forma reduzida os aspectos da

macroeconomia, da microeconomia e da realidade empresarial que se deseja estudar

(SAUAIA, 2010). Ele descreve o caso de uma organização do setor industrial que opera em

ciclos trimestrais e produz um pequeno eletroeletrônico. A cada período são tomadas de is'"e
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mercadológicas, operacionais e financeiras. Formula-se o composto de marketing definindo-

se: políticas de preço (variável de curto prazo), políticas da tecnologia do produto (pesquisa e

desenvolvimento - médio prazo) e políticas de serviços de comercialização (gastos em

marketing - propaganda e promoção, ponto de venda e vendedores: curto e médio prazo). A

fábrica opera em Uln turno normal de até 8 horas ou com jornada extraordinária de até 4 horas

adicionais que custam 50% mais. Produz no limite máximo até 1500/0 da capacidade instalada

e usa de quatro fatores de produção: uma matéria prima, os equipamentos de transformação, a

mão de obra para operá-los e o capital investido pelos acionistas. Dispõe de saldo inicial

positivo no caixa para cobrir os desembolsos do período e investir.

Para atender a demanda gerada, a oferta reúne a produção do período e o estoque de

produtos acabados remanescentes. As condições de demanda são sinalizadas por três índices

econôlnicos: de preços (IGP), de sazonalidade (IVE) e de atividade econômica (IAE). Tais

índices ou parâmetros podem ser modificados alterando-se radicalmente o cenário econômico.

A indústria pode operar com um número de firmas que varia de um (monopó lio) a nove

fabricantes (oligopólio, concorrência monopolística ou concorrência perfeita). Todas elas

partem de situação inicial idêntica, o que facilita a avaliação de desempenho. O consumidor

tem informação completa dos atributos de cada produto ofertado, podendo orientar-se por

preço ou por diferenciação (horizontal: serviços; vertical: tecnologia do produto).

Trata-se de um simulador interativo em que o desempenho de cada firma medido por

um único indicador econômico (TIR - taxa interna de retorno) depende do cenário econômico

(três índices) e da estrutura do mercado. Depende também das estratégias adotadas pelas

empresas e das ações dos concorrentes. O simulador permite realizar pesquisas experimentais

controladas sobre as teorias econômicas (ex: da firma, do consumidor e dos mercados) e as

estratégias das empresas concorrentes. Quando operado como um jogo de empresas por

grupos de participantes que atuam no papel de gestores, permite examinar os efeitos das

estruturas organizacionais internas e o comportamento dos gestores (conflito principal-agente)

face aos resultados mercadológicos, operacionais e financeiros.

3.4 DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA DE APOIO A DECISÃO (SAD)

O tipo de SAD utilizado no estudo foi elaborado a partir de um software de planilhas

eletrônicas, o Excel da Microsoft. O software tem um grupo de planilhas, cada uma com

células organizadas em linhas e colunas estabelecendo um referencial que pode ser usado para
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atribuir funções e formulas financeiras, contábeis, estatísticas, etc. Os dados podem ser usados

em outras planilhas alimentando outras células que são atualizadas automaticamente, e

sempre que se alterar um valor nas células de entrada instantaneamente as células de saída

(resultados) são atualizadas. Permitindo a criação de vários cenários em um curto espaço de

tempo podendo ser feito análises de tendência. O que permite a tomada de decisão através de

dados probabilísticos.

O sistema de apoio a decisão - SAD criado foi feito utilizando o método de

Prototipação. Essa metodologia admite melhorias e permite aperfeiçoamento no projeto ao

longo de seu desenvolvimento em função do caráter evolutivo da mesma.

A modelagem é antecipada antes de se ter toda a análise da situação corrente, sendo

que o reconhecimento e a formulação do problema são tão importantes quanto à própria

solução.

Foram utilizados dados históricos de decisões e resultados de 29 empresas simuladas

em anos anteriores com o uso do SIMULAB na Universidade Federal Fluminense.

A função Mercado Potencial é a variável dependente que se deseja obter no SAD e a

partir dela verificar se as variáveis operacionais, mercadológicas e financeiras irão efetivar um

bom desempenho, tendo em vista as decisões que foram tomadas no período.

Para obter o cálculo da variável dependente foi utilizada a função de análise de

regressão linear múltipla que executa a análise ajustando uma linha através de um conjunto de

observações, usando o método dos mínimos quadrados, procurando analisar como uma única

variável dependente é afetada pelos valores de uma ou lnais variáveis independentes.

Utilizou-se como parâmetros de entrada as variáveis independentes apresentadas no Quadro 2.

ua ro - o ra as e a os para arlave epeo eo e rlnclpa erca o o eocla,
Decisões Indices

Preço do produto IGP

Despesas com Marketing IAE

Despesas com P & D IVE

Qd2EtddDd V" 1D d t P' . 1(M d P t . I)

Fonte: Sauaia (2010).

Inicialmente foram calculados os esforços de Marketing e de P&D como um único

apol1e a ser feito a cada período do histórico, entretanto, o resultado da regressão teve um

coeficiente "R" ~ 0,670833700 abaixo do mínimo estipulado de 0,70. (Apêndice A).

Revendo as regras do jogo verificou-se que esse aporte era feito de maneira escalonada

sendo que para as despesas de Marketing com dois períodos a serem considerados (curto e
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médio prazo) e com valores de 70 % no período atual e 30 % para o período N+ 1. Para as

despesas de P&D com três períodos a serem considerados (curto, médio e longo prazo) com

valores de 30 % no período atual e 20 % para o período N+ 1 e 50% para o período N+ 2.

Apos o ajuste e atualização dos dados com base nessa nova abordagem, uma nova regressão

foi feita e foi verificado um coeficiente "R" ~ 0,752786188 sendo acima do estipulado de

0,70, este foi o utilizado para o estudo. (Apêndice A).

Com o Mercado potencial obtido e utilizando outras funções do Excel foram definidas

as saídas referentes aos cenários a serem analisados em função das variáveis de entrada

apresentadas no Quadro 3:

na ro - o ra a . e a os para 10 ormaçoes comp emeo ares
Decisões Informa~ões de Período n - 1

Despesas com manutenção Mercado real da Indústria

Modelo de produção Saldo de caixa remanescente

Vo lume de produção Estoque de produtos acabados

Compra de matéria prima Estoque de matérias primas

Dividendos distribuídos

Qd 3Etdddd . ~ I t

Fonte: Sauaia (2010).

Apos a entrada dos dados de decisão (Figura 6), imediatalnente a planilha de

resultados foi obtida (Figura 7) para análise do cenário encontrado e posterior tomada de

decisão.



Fi ura 6 - Planilha de Entrada de Dados

Decísões em rasa. Valores
Periodo

P&D 50% R$ 175.000,00

Dados entrada MKT

Dados entrada P&O MKT 70% R$ 490.000,00~----------~-----------iMKT 30"/0 R$ 210.000,00
R$ 105.000,00
R$ 70.000,00

.,
Modelo de Produção Mercado Total em Tn-1
~ ---,21 I 41730251

Ca acidade Produtiva no Trimestre
414753

Nota: Preencha somente as celulas com o fundo branco

Para ver os resultados da simulação clique na planilha resultados

Fonte: Simulab (2011).
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· ura 7 - Planilha de Resultados
Resultados

Preço Praticado
Despesas em Marketing
Despesas em P & D
Despesas em Manutenção
Volume de Produção
Investimento em Equipamentos
Compra de matéria-prima
Dividendos distribuidos

798.051
538.286

997.524
Capacidade produtiva cf 3 Turnos 1.197.077-~--
Marketing
P&D
Administração
Administração Outros Gastos
Manutenção
Mudança de turno
MOD
MOD Unitário
MOD extra
Estoque ant. Matéria Prima
Matéria Prima Consumida
Desconto de MP
Matéria Prima Cons. Unitário
Diminuição de Estoques Acabados

Custo de Estocagem de Prod. Acab.
Custo de Estocagem de 1VIat.Prima
Custo de Pedido
Custo de mudança de turno
Despesas com investimentos
Despesas Financeiras
Des as Gerais

Receita de Vendas
DESEMBOLSOS
Despesas de Caixa
Imposto de Renda
Dividendos Distribuidos

Caixa
Estoque de Produtos Acabados
Estoque de Mat. Prima
Estoque de Mat. Prima (un)
Fábrica e Equipamentos ($ 8396157,14)
Patrimonio Líquido
PLE Patrimonio Econõm

R$ 700.000,
R$ 350.000,
R$ 278.649,

R$O,O
R$ 200.000,

R$O,O
R$ 1.189.710,4

R$1
R

R$ 709.915,
R$ 1.307.217,

R$ 0,
R$1

-R$ 314.561,
392.523

R$ 290.810,60
R$ 611.804,39

R$ 1.317.132,
R$ 835.379,

R$ 8.112.229,1

Participação no mercado %
Tamanho do mercado

:.. :;;:":

Fonte: Simulab (2010).



39

,
3.5 ANALISE DESCRITIVA DOS RESULTADOS

Inicialmente a tomada de decisões no jogo de empresas pode ser realizada de forma

manual, porém, dependendo dos objetivos da simulação e do aprendizado, as decisões podem

ser tomadas com o auxílio do SAD, na qual o grupo avalia os resultados obtidos no programa

e tomam a sua decisão.

No estudo, a princípio, foram realizadas tomadas de decisões manuais, para que fosse

assegurado que os alunos entenderiam as relações que seriam automatizadas pelo sistema de

apoio à decisão e os alunos pudessem comparar os dois processos de tomada de decisão e

verificar se houve benefícios no uso do sistema.

A empresa escolhida para o estudo foi a MEGA TECH S/A, que estava com baixo

desempenho desde o período cinco.

Foram realizadas quatro rodadas do jogo com o auxilio do SAD, em função do

semestre em que foi realizado o experimento, no período nove, dez, onze e doze, sendo que a

cada rodada era salva uma planilha de decisão e após os dados serem passados no Simulab

eram repassados os resultados para a confrontação dos resultados.

No período nove (9), não foi utilizado o cenário proposto pelo SAD, devido a um

déficit de caixa do período anterior de 2,80 milhões (unidades monetárias), falta de matéria

prima e a cobrança de despesas financeiras. Os alunos optaram por não produzir e vender

ativos (equipamentos) para saldar o déficit, sendo assim o SAD não foi efetivamente usado. O

resultado obtido pela empresa foi de uma venda de ativos de 3,00 milhões (unidades

tTIonetárias), obteve-se apenas a redução do déficit do caixa para 1,53 milhões (unidades

monetárias).

No período dez (10) também não foi utilizado o cenário proposto pelo SAD, nem a

previsão do mercado potencial e houve um erro de digitação no caixa do período anterior. Os

alunos optaram por desprezar a indicação e tentaram produzir 903000 unidades, não levando

em conta na análise que no período anterior não ter tido produção e da venda de ativos a

capacidade produtiva fosse reduzida a 292495 unidades e mesmo com turno e horas extras

foram produzidas somente 594741 unidades e vendidas 269793, aumentado mais as despesas

e o déficit do caixa da empresa.

No período onze (11) e doze (12) também não foi possível efetuar análises devido a

novos erros de digitação no SAD e um novo aporte de capital, via acionistas, inviabilizando

análise dos cenários obtidos.
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Foram realizadas, após o experimento com os alunos, mais quatro rodadas do jogo, em

um ambiente controlado e em apenas um dia, utilizando os dados já inseridos no Simulab de

todas as elnpresas no semestre e mudando os períodos de cinco (5) a oito (8) da empresa

escolhida, e neste caso, usou-se os dados obtidos pelo SAD sem alterações, após a análise e

escolha do cenário final para cada rodada. O período cinco (5) foi escolhido por ser aquele em

que a empresa passou a operar com déficit no caixa até o final do jogo SelTIconseguir a

reversão do quadro.

O mercado potencial da empresa ao longo do estudo controlado foi medido, pois esta

era a variável dependente e seu desempenho sendo diferente do programado inviabilizariam o

software, notou-se que as variações percentuais apesar da amplitude estavam dentro do

esperado, conforme a Figura 6.

Obteve-se a seguinte situação:

ua ro - vo uçao o erca o o encla as mpresas no suo on ro a o
Período 5 Período 6 Período 7 Período 8

Mercado Potencial da Empresa - SAD 636997 570524 54]2]4 6143]8
Mercado Potencial da Elnpresa - Real 613258 697998 51 ]041 504 I15

Variação% -3,871 22,34 -5 6 -17,94,

Qd4EI-dM d Pt ·Id E EtdCtld

Fonte: Elaborado pelo autor.

No período cinco (5) após algumas simulações de cenário foi feita a escolha de um

cenário com a estratégia de ter dividendos para distribuir e manter o caixa da empresa

positivo, não ter perdas na capacidade produtiva e no nível de estoque das matérias-primas

com relação ao período anterior. Sendo a decisão repassada para o coordenador dar entrada no

SIMULAB.

Verificando os resultados, conseguiu-se manter o nível de caixa positivo e a previsão

do mercado real coerente com relação à prevista pelo SAD e o pagamento dos dividendos aos

acionistas também, apesar da estimativa de produção não se concretizar devido não se analisar

os níveis de matéria-prima remanescente da compra do período anterior (Apêndice B).

No período seis (6) realizou-se nova simulação de cenários, a escolha de um cenário

com a estratégia igual à Inesma do período anterior sendo que se teve o cuidado de verificar

quanto poderia ser produzido. A decisão foi repassada para o coordenador dar entrada no

SIMULAB. Verificando os resultados, conseguiu-se manter novamente o nível de caixa

positivo e a previsão do mercado real ficou dentro do esperado e o pagamento dos dividendos

aos acionistas, obtendo-se inclusive lucro na operação de 101615 (unidades monetárias.

(Apêndice B).
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No período sete (7) feita nova simulação de cenários, a escolha de um cenário com a

estratégia igual à mesma do período anterior. A decisão foi repassada para o coordenador dar

entrada no SIMULAB. Verificando os resultados, o caixa sofreu uma queda, mas continuou

positivo e a previsão do mercado real ficou dentro do esperado e houve pagamento dos

dividendos aos acionistas (Apêndice B).

No período oito (8) feita nova simulação de cenários a escolha de um cenário com a

estratégia de retornar o caixa ao nível do período (6) do período anterior, aumentando o

mercado potencial e consequentemente a produção e vendas, elevou-se as despesas de

Marketing em 30 % e o P & O em 50%. A decisão repassada para o coordenador dar entrada

no SIMULAB. Verificando os resultados, o caixa sofreu uma queda bastante acentuada, a

previsão do mercado ficou dentro do esperado, entretanto o volume de produção 505000 foi

feito conforme o decidido, porem com as Vendas ficando abaixo do esperado 504115,

aumentou-se as despesas com estoques, mão de obra e horas extras afetando

consideravelmente o caixa da empresa, o pagamento de dividendos aos acionistas também

contribuiu (Apêndice B).

A comparação dos resultados obt·dos com o SAD e os resultados reais do jogo no

período avaliado mostra a vantagem do uso do mesmo quando empregado com um objetivo

predefinido, conforme a Figura 7.
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Tabela 1 - Dados Mercadoló icos, Financeiros da Em resa (continuação)

Patrimônio
10701685 10280958 10793300 9554515 10595314 9328604 10128797 6563348

Líquido

Patrimônio

Líquido - valor 11036175 10615448 11151860 9912075 11006331 9737738 10472391 6905190
" .

economlco

Período 5 Período 6 Período 7 Período 8

Fonte: Elaborado pelo autor.

Comparação da variação entre os valores obtidos sem o uso do SAD dividido pelos

valores obtidos com o uso do SAD de algumas variáveis no final do 8° período:

Tabela 2 - Me a Tech SIA - Período 8
S/SAD C/SAD AO/o

Vendas 623989 504115 123,78

Lucro Líquido (2765254) (441516) 626,31

Caixa (2822199) (491284) 574,45

PLE 6905190 10472391 65,94
Fonte: Elaborado pelo autor.



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1 CONCLUSÕES

O estudo se mostrou coerente com relação ao objetivo principal pretendido: se o SAD

auxiliaria a melhorar o desempenho das equipes de baixo rendimento no jogo. O SAD como

ferramenta para previsão e tendência e com a rapidez na elaboração dos resultados, auxilia o

decisor ou grupo na tomada da decisão, o trabalho de análise fica facilitado, pois se obtêm

mais tempo para analisar os cenários e reconhecer possíveis erros de estratégia antes que se

tome uma decisão definiti a.

O estudo controlado mostra que a utilização do SAD sendo baseado em metas e

objetivos planejados antes de cada jogada fez diferença quando utilizado ainda nas fases

iniciais do Jogo.

4.2 CONTRIBUIÇÕES

O estudo contribui com a comprovação da teoria que afirma que a informação torna-se

relevante quando passa a ter alor agregado. Assim, a informação passa a ser produto

qualificado, quando recebe tratamento e interpretação, para que possa gerar impacto nas

pessoas que dela se utilizam. m SAD mostra-se eficiente ao agregar uma quantidade de

informações e organizá-las e formatá-Ias de uma maneira que elas possam refletir uma

previsão sobre como as decisões tomadas poderão afetar o futuro de uma organização.

O seu uso emjogos de empresas pode contribuir também para um maior conhecimento

dos alunos sobre ferramentas de inteligência que normalmente são usadas em empresas.
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4.3 LIMITAÇÕES

o SAD foi desenvolvido em uma versão simples, em Excel, foram criadas as funções

mais importantes do processo, descritas neste trabalho. Entretanto funções como impressão de

relatórios, apresentação em módulo gráfico da evolução dos períodos realizados e projeções

dos períodos planejados não foram implementadas, sendo levada em conta apenas a planilha

com os resultados do cenário como saída do software.

O software criado é monousuário. Não disponibiliza o trabalho em rede ou em

ambiente WEB. Ele foi concebido de forma integrada, nas áreas de produção, recursos

humanos e materiais. a área de vendas, marketing e finanças, mais um módulo de

demonstrações (balanço patrimonial, demonstração de resultado, fluxo de caixa, entre outros),

não permitindo o planejamento separado e uma integração posterior. Isso exige que os

integrantes da equipe das áreas da empresa simulada necessariamente trabalhem juntos no

mesmo ambiente para efeti ar as ecisões tomadas.

No estudo com os aluno. não foi repassado aos alunos todas as informações obtidas

para a criação do SAD, pois e e conhecimento modificaria a condição do jogo e com isso a

avaliação da equipe poderia ser rejudicada.

No estudo controlado não oi possível levar em conta a reação das outras empresas

com as tTIudanças feitas com o u o do AO nos períodos analisados.

4.4 PROPOSIÇÕES PA ~o OS ESTUDOS

O desenvolvimen o e te estudo abre a necessidade de uma pesquisa mais

aprofundada nos aspectos e a á i e e da aprendizagem relacionada com o uso de um SAD.

Como softwares dessa nat reza em registrado em sua base de dados informações importantes

do que planejado e rearza o eria possível a avaliação do processo de aprendizagem dos

usuários, nos aspectos de lane'a ento e gestão de empresas em ambiente simulado. Tendo

como base a situação programa a e o que foi realizado efetivamente, para forçar o

"entendimento" dos alunos dos ontos fortes e fracos, erros e acertos de suas decisões.

A análise da base de dados pode ser feita com o uso de programação específica, em

sistemas de um ní el acima do que o SAD que foi elaborado e utilizado neste estudo. Podendo

com isto gerar restrições do tipo Poka- Yoke durante as suas rodadas de execução, que
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detectaria erros básicos automaticamente liberando o tempo e as mentes dos alunos para as

atividades mais criativas e de maior valor agregado para o estudo da empresas simuladas.

Alem de incluir no SAD os itens que seguem abaixo:

• Acrescentar a metodologia para se estimar a demanda para mais de um período por

rodada (Inédio prazo);

• Itnplementar as funções e procedimentos de metas e objetivos;

• Implementar recursos de controle e avaliação entre o período que foi planejado e o

período que foi simulado;

• Implementar critérios para explorar aspectos relativos à Demanda de vendas e de

formação preço do produto;

• Implementar as funções Relatórios e Gráficos Gerenciais por áreas de atuação da

empresas simulada.

Podendo-se ainda efetuar um estudo qualitativo do uso do SAD nos jogos e incluir

questionamentos aos aluno sobre:

• A utilização ou não s cenários indicados;

• A utilidade do so -are percebida pelo aluno e pela equipe;

• A sua contribuição ara o sucesso global da elnpresa no jogo.
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"APENDICE B - Decisões e Resultados do Estudo Controlado

4. MEGATECHS(Laboratório) Periodo5 Periodo6 Periodo7 Periodo8
Decisão
PreçoUnitário () ') 69 61 6,8>-1
GastosemMarketing 800000 750000 lOOOOO() 1300000
GastosemPesquisaeDesenvolvimento .1.50000 120000 100000 lSGOOO
GastosemManutenção 70000 .1.00000 900CO 80000
VoJumedeProduçãoProgramada ::'50000 c;lOOOO ~;flCOOO r~()S()(Jl1

JnvestimentoemE_qu~amentos 100000 100000 lOCOOO '/eJO()()

CompradeMatéria-prima 800000 1000000 900000 .1.1.':)0000
DividendosaDistribuir 30000 10000 )1:,000 ? (,OnU
OutrosGastos o C (' (}.)

DemonstrativodasOperações
•'" erc.adoPotendaldestaEmpresa w SAD 636.997 570.524 541.214 614.318
MercadoPotencialdestaEmpresa 613258 697998 511041 504115
VolumedeVendas 402703 507251 ~).11041 ::,C141.1. ::;
ParticipaçãodoMercado(percentualemunidadesvendidas) 14 III ti 12 8c) 11 b9.",

VolumedeProduçãoEfetiva 357031 50"7251 ~)40000 S()SOOO
EstoqueFinaldeProdutosAcabados C o )?,<)S9 :2')84:.1
CapacidadedeProdução-PróximoTrimestre 4'l7724 470685 463192 455630

DemonstrativodeLucrosePerdas

ReceitadeVendas 26.17569 1500031. 3·1. 2 ::~<)1~i .::(1(j8 '·1 J1
Despesas 3013B74 3307743 J596960 :FlO9S.28
Marketing 800000 7(:iOOOC 100000C t ·sooooo
PesquisaeDesenvolvimento 150000 .120000 .lonooo l(;0000
Administração+OutrosGastos 307866 3')8367 ::~;:;691S :~ 1) 63 2..1
Manutenção 70000 100000 90000 8COOO
Mão-de-obraDireta 5.2.8.t10 !(:i49CJ:? 83026:1 7 74C)':)ll

I (custounitáriol 14792 1,4463 1,4448 1,4744
Matéria-primaConsumida 598152 196048 85912~) 80·'fnW
I(custounitário) 16754 1,5693 1,5910 1,5936
DiminuiçãodoEstoquedeProd utosAcabados * 131696 () ·?\8 Fi t '31 J <)

Depreciação(2. 5porcentoaotrimestre) 242826 239rjt) 23(>T74 232380
CustodeEstocagem-ProdutosAcabados O O 14fl() .1 15211
CustodeEstocagem-Matéria-prima 30203 L10296 S04'~)3 :)'2:~3"

CustodePedidodeMatéria-prima ')0248 ~)O613 ~)O733 ')097.1

CustodeMudançadeTurno (I O (' fi
,) ,.J

DespesascomlnvestimentoemEquipamento 1000 1000 l()()O /1:3()
DespesasFinanceiras O O O O
DespesasGerais 97769 97.168 96.113 ~~jf,2~)8

Lucro AntesdolmpostodeRenda -396304 192?88 ··1.7:2935 ~1415.16

ImpostodeRenda C (' /) r ..,."" O O,;\)0/::1

LucroLíquidoapóslmpostodeRenda 396304 1016E) ··11298:) 44 J ') 16
DividendosDistribuídos 30000 10000 )r)cco ~~SOOO
AcréscimoaoPatrimônioLíquidO ··'1?b304 9161 '> 19198') ··466:) 16

FluxodeCaixa

ReceitadeVendas 2617569 350003.1 ·~423<1/4 34683lJ
SaidasdeCaixa ?9651.98 3473 t 1.l 361.5211 4 L~0736

DespesasdeCaixa(exceto*) ?O35193 2272438 :~~j9(J211 287S 73(:

Imposto deRenda O 90673 O ('..)

DividendosDistribuídos 30000 lOOOO 2S0UO :? ':;000
InvestimentonaFábrica 100000 .100000 100000 1000U

CompradeMatéria-prima 800000 1000UOO ~)OOOOO 11 :;UOOU
AcréscimodeCaixa -347628 26920 -191237 ..6 r) 2,~~7:;

Balanço

Caixa 325508 352428 161190 -491284
ValorctoEstoQue-ProdutosAcabados O LI 88152 '.1L~11
ValordoEstoque-Matéria-pri_rna 805926 100981"7 1050 7~i1 1395:371
FábricaeEquiparrrentos 9570251 943099<:' 929'5220 913')&4U

FábricaeEquipamentosva!ordt:~ :ido g904741 9789555 9706237 947{j434
Patrimônioüquido 1070.1685 10793300 1059S314 101287Cj:
PatrimônioüQuido-valorecor~"'~ 11036175 11151860 110063'31 10:P2391

onte: Elaborado pelo autor.


