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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um caso para aplicação de um Jogo de
Empresas direcionado à área de transporte de cargas expressas. Quanto à natureza a pesquisa
pode ser classificada aplicada, com abordagem qualitativa e objetivo exploratório, envolvendo
levantamento bibliográfico e entrevistas. Para sua consecução foram realizados: revisão
bibliográfica sobre transporte rodoviário, transporte de cargas expressas e jogos de empresas e
um treinamento em três jogos de empresas aplicados à área de transporte no Laboratório de
Transporte de Cargas (LTC) vinculado ao Programa de Engenharia de Transporte de Cargas -
PET/COPPE/UFRJ. Os resultados alcançados foram o desenvolvimento de um caso na área
de transporte evidenciando o conjunto de decisões gerencias necessárias para o
desenvolvimento de um Jogo de Empresas, apresentação das principais características da
atividade de transporte, identificação dos principais componentes de um Jogo de Empresas, e
definição dos elementos necessários para o desenvolvimento de um Jogo de Empresas na área
de transporte no segmento de cargas expressas.

Palavras-chave: Transporte de cargas, Transporte de cargas expressas, Jogos de

Empresas.



ABSTRACT

This project has as a goal to develop a case of a business game with focus on the
express cargo area. About the used method on this project it can be classified as applied
research with a qualitative approach and exploratory objective, involving literature review and
interviews. lt were performed through: literature review on road transportation, express
freight, business game and a training in games at three companies, on the transport area at the
Laboratório de Transporte de Cargas (LTC) linked to the Programa de Engenharia de
Transporte de Cargas - PET / COPPE / UFRJ. The results were the development of a case in
the transportation area , showing alI the management decisions necessary for the development
of a business game, also the presentation of the main characteristics of the transportation
activities, identification major components of a business game and definition of the elements
needed to the developrnent of a business game in the area of transport in the express cargo
industry.

Keywords: Cargo, express cargo, business game.
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1. INTRODUCÃO

o Transporte Rodoviário de Carga (TRC) é um dos segmentos da atividade de

transporte mais estudado no Brasil. Isto porque o transporte rodoviário de cargas representa o

principal modo de transporte no país. Segundo Lopes et aI (2008), 58% das cargas no Brasil

são movimentadas pelo modo rodoviário.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em sua Pesquisa Anual de

Serviços (PAS) de 2008, apresenta em seus resultados que a participação do setor de

transportes é de 14,6% no segmento de serviços não financeiros, com uma evolução na receita

em 2007 de R$106,8 bilhões para R$198,5 bilhões em 2008, representando 29,2% do

faturamento do segmento. Trata-se do segundo segmento em volume de recursos perdendo

somente para o serviço de telecomunicações que possui 29,9% do faturamento de serviços

não- financeiros.

Ainda segundo a mesma pesquisa o setor de transportes alcançou uma produtividade

acima da média dos serviços (R$ 45,3 mil, contra R$ 40,8 mil) o que significa a importância

do setor comparado aos demais serviços; ocupou, em média, 16 pessoas por empresa,

enquanto a média geral foi 10 pessoas; e pagou 3,1 salários mínimos, também superiores à

média do setor, que foi de 2,6 salários mínimos.

Dentre os serviços de transporte, o TRC ocupou o segundo posto no tocante à receita

operacional líquida de R$ 72,1 bilhões, (ou 10,6%), a terceira maior participação no valor

adicionado com R$ 28,2 bilhões, (ou 7,5%), uma massa salarial de R$ 9,4 bilhões, (ou 7,4%)

do total e no pessoal ocupado com 749 724 postos de trabalhos (ou 8,1%) do segmento de

transporte.

O serviço de transporte de carga expressa no Brasil tem sofrido grande impulso das

transações de e-commerce, que possibilitou à população a aquisição de grande variedade de
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produtos, mudando o comportamento dos consumidores, porém os órgãos do governo como

IBGE, não disponibilizam estatísticas detalhadas sobre este segmento.

Para qualificação profissional na área de transportes, o Serviço Social do Transporte

(SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), que são entidades

civis sem fins lucrativos, visam valorizar os trabalhadores do setor de transporte, focando em

programas de aprendizagem incluindo preparação, treinamento, aperfeiçoamento e formação

profissional. Desde sua criação, em 1994, o SENAT totaliza 10 milhões de participantes em

suas atividades educativas, somando de janeiro a novembro de 2010, 935 mil matrículas

(SENAT, 2011).

Entre as iniciativas para qualificação de pessoas, verifica-se a utilização de Jogos de

Empresas (JE), cujos estudos iniciaram-se no Brasil com Tanabe (1977) seguidas pelas

contribuições de Martinelli (1987) e Sauaia (1989), e especificamente voltadas para a área de

transporte verificou-se o desenvolvimento de jogos, no Laboratório de Cargas (LTC)

vinculado ao programa de Engenharia de Transportes da COPPEIlJFRJ.

Os JE têm se tomado um importante instrumento de ensino nos cursos de graduação e

pós-graduação. Possibilita integração das disciplinas dos cursos assim como a junção de

conceitos teóricos com a prática. O uso de JE contribui para o processo de ensino e

aprendizagem, auxilia o treinamento e desenvolvimento de profissionais, assim como

contribui para o exercício de tomada de decisões e no desenvolvimento de conhecimentos,

habilidades, e atitudes dos participantes.

Este trabalho trata das relações presentes na prestação de serviços de transportes de

cargas expressas, sendo identificados os principais conceitos sobre transportes e JE. Neste

sentido, sua contribuição é criar e parametrizar um caso que possa servir como referência para

desenvolver um Jogo de empresas direcionado a área de transporte de cargas expressas. Os

objetivos geral e específicos podem ser expressos como segue:

Objetivo geral:

Criar um caso na área de transporte evidenciando o conjunto de decisões gerenciais

necessárias para o desenvolvimento de um JE.

Objetivos específicos:

• Apresentar as principais características da atividade de transporte;

• Identificar os principais componentes de um JE;

• Definir os elementos necessários para o desenvolvimento de um JE na área de

transporte no segmento de cargas expressas.



2. SERVIÇO DE TRANSPORTE

2.1.0 SETOR DE TRANSPORTE NO BRASIL

Transporte é o deslocamento de pessoas e cargas de um local para outro, é área

operacional da logística sendo uma atividade importante, pois sem ele produtos essenciais não

chegariam aos consumidores, indústrias não produziriam, não haveria comércio externo

(BALLOU, 2006; CHRISPIM, 2007).

Chrispim (2007) complementa com o conceito ao afirmar que

o transporte é a área operacional da logística que movimenta geograficamente o
estoque. A importância dos transportes se dá pelo fato dos recursos estarem
distribuídos de maneira desigual, obrigando que ocorra a movimentação de um
ponto para o outro (BOWERSOX et ai, 2002 apud CHRISPIM, 2007, p. 13).

o transporte rodoviário representa o principal meio de movimentação de cargas no

Brasil e é responsável por 58% das cargas movimentadas no país, contra 25% por ferrovia e

13% por hidrovia, conforme apresentada na Figura 1.

Oistri uição do Tra sporte de Ca a
Dutovjário

Aquaviá ·0 3,6%
13,0%

Ferroviário
25,0%

odoviárto
58,00/0

Figura 1 - Distribuição do Transporte de Cargas

Fonte: Lopes et aI (2008, p. 49)
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Essa situação é decorrência de opções políticas de desenvolvimento, iniciadas no

governo de Juscelino Kubistschek (1956-1961). Nessa época inicia-se o processo de

industrialização do país, juntamente com setores de base da economia: energia, transportes,

alimentação e indústria de base, que visava uma consolidação da indústria e do

desenvolvimento com investimentos nestes setores. Uma política de desenvolvimento que

visava suprir pontos de estrangulamento nos setores de energia e transportes, com

concentração de investimentos para desenvolver os parques industriais e projetos de

agroindústria (GORDINHO, 2003).

Outros fatores colaboram para o predomínio e o avanço do transporte rodoviário do

Brasil, além dos fatores históricos e da influência da indústria automobilística como: histórico

de insuficiência dos outros modos; prioridade nos investimentos governamentais em rodovias;

falta de regulação ou desrespeito à mesma, tais como: normas de trabalho, idade e

manutenção de frota, peso máximo de eixo; excesso de oferta e preços baixos (KOURI, 2007,

p.22).

Conforme a Confederação Nacional do Transporte (CNT), em 2006, o valor

adicionado pelo setor de transportes ao Produto Interno Bruto (PIB) foi de 4,4%, um total de

R$42 bilhões, proporcionando 1,2 milhões de empregos diretos, e um total de cargas

movimentadas por ano de 746 bilhões (TKU'- Toneladas por quilômetro útil) (KOURI, 2007).

As principais vantagens do transporte rodoviário de cargas em relação aos demais

modos, apresentados por BaIlou (2006), são: serviço porta a porta, sem necessidade de

carregamento ou descarga entre origem e destino; freqüência e disponibilidade dos serviços;

velocidade e conveniência.

Fleury et a/. (2000, p. 130) apud Ribeiro e Ferreira (2002, p. 4), destacam em relação

aos modos, que devem ser considerados cinco aspectos para classificar o melhor modo de

transporte tendo como referência a qualidade dos serviços oferecidos: a) velocidade; b)

disponibilidade; c) confiabilidade; d) capacidade; e e) frequência, conforme descrito no

Quadro 1.

1 TKU - Quantidade de toneladas úteis transportadas multiplicadas pela

quilometragem percorrida pelas mesmas
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Quadro 1 - Aspectos para classificar os modos de Transporte

Aspectos Características

Velocidade Está relacionada ao espaço/tempo gasto para realização do serviço;

Disponibilidade Refere-se ao número de localidades onde se encontra presente;

Refere-se à capacidade de cumprir o que foi combinado, como prazos de
Confiabi lidade entrega, disponibilidade de veículos, segurança, preço, informações e

produtos sem danos;

Capacidade Relacionada à possibilidade do modo de trabalhar com diferentes volumes e
variedades de produtos;

Frequência Número de vezes que o modo pode ser utilizado em dado horizonte de
tempo.

Fonte: Ribeiro e Ferreira, 2002, p. 4.

2.2.MODOS DE TRANSPORTES

Os modos de transporte de cargas podem ser divididos em cinco categorias:

rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário e aéreo. Sendo que cada modo possui

características operacionais específicas e assim estruturas de custos distintas que os tomam

mais adequados para determinados produtos e operações. Para a escolha do modo de

transporte precisam ser considerados os aspectos de custos e características do serviço

(WANK e FLEURY, 2006).

BaIlou (2006), Wank e Fleury (2006) e Ribeiro e Ferreira (2002) descrevem as

principais características dos modos de transporte de cargas:

Quadro 2 - Aspectos Operacionais dos Modos de Transportes

Aspectos Ferroviário Rodoviário Aquaviário Dutoviário Aéreo
Velocidade 3 2 4 5 1
Disponibilidade 2 1 4 5 3
Confiabilidade 3 2 4 1 5
Capacidade 2 3 1 5 4
Frequência 4 2 5 1 3
Resultado 14 10 18 17 16

Fonte: Fleury et ai, 2000, p.130 apudRibeiro e Ferreira, 2002, p. 4.

Os aspectos são apresentados no Quadro 2 são acompanhadas de um conceito com

escala de 1 a 5. Observa-se que as pontuações são aplicadas em função das características de
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cada modo em referência a cada aspecto de acordo com seu desempenho, sendo que a

pontuação menor significa que o modo possui excelência naquela característica.

a) Rodoviário: é o transporte via terrestre, feito por estradas, rodovias, ruas e outras

vias pavimentadas ou não com o intuito de movimentar materiais, pessoas ou animais de um

determinado ponto a outro; é o modo mais expressivo no Brasil, por ele passam 58% das

cargas movimentadas no país. Apresenta pequeno custo fixo, pois as rodovias são

estabelecidas e construídas com fundos públicos, e os custos variáveis, como combustíveis e

manutenção, são medianos. A capacidade de transporte é pequena se comparada ao

ferroviário e hidroviário, porém possui a vantagem de possibilitar o transporte integrado porta

a porta e adequação aos tempos de pedido. Possui a flexibilidade de trabalhar com cargas

completas, o truck Load "TL" assim como cargas incompletas, o less than truck load "LTL"

e também a possibilidade de transportar cargas de menor porte, entrega relativamente rápida,

sendo utilizado para diversos tipos de produtos, desde aqueles com baixo valor agregado até

equipamentos de alta tecnologia.

b) Ferroviário: a movimentação se dá por meio de trens que se deslocam sobre

trilhos. O modo ferroviário é utilizado principalmente no transporte de grandes quantidades de

produtos homogêneos por longas distâncias, tais como produtos agrícolas, derivados do

petróleo e minérios. Possui custo fixo alto quando comparado ao rodoviário, grande

capacidade de transporte e baixa velocidade;

c) Aquaviário: é o transporte por meio aquático, utilizando barcos, lanchas, barcas e

navios; possui custos fixos medianos quando comparados com outros modos de transporte,

devido aos investimentos com embarcações e equipamentos, custos variáveis pequenos

devido à grande capacidade de transporte e velocidade baixa;

d) Aéreo: é o transporte realizado pelo ar, utilizando aeronaves, possui custo variável

elevado, pequena capacidade de transporte, é caro comparado aos outros modos, geralmente

utilizado para transportar produtos de alto valor agregado;

e) Dutoviário: é a movimentação utilizando dutos, usado para transporte de

combustíveis líquidos, minérios e gases, apresenta custos fixos elevados devido aos direitos

de passagem, construções, estação de controle e capacidade de bombeamento, entretanto, os

custos variáveis são muito baixos se comparados com os outros modos.

Em relação ao transporte rodoviário de cargas pode-se destacar componentes deste

sistema: 1) via; 2) veículos; 3) terminais; e 4)controle.
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1) Vias: tratam-se dos canais de tráfego por onde se locomovem os meios de

transporte de cargas e de passageiros, denominadas estradas, rodovias, ruas e outras vias

pavimentadas ou não. No último anuário disponível no site da ANTT (Agência Nacional de

Transportes Terrestres) em 2008, a extensão total de rodovias pavimentadas no Brasil era de

1.735.612 quilômetros, enquanto que as rodovias não pavimentadas eram de 1.288.941, com o

pessoal empregado efetivo de 25.571.

2) Veículos: o transporte de carga é exercido predominante com veículos rodoviários

denominados: utilitários, caminhões, sendo que os dois últimos podem ter características

especiais como variação de tamanho e capacidade de tração, podendo transportar até 23

toneladas no caso de caminhões e 30 toneladas no caso de carretas.

3) Terminais: são pontos onde pessoas e ou objetos começam ou terminam suas

viagens. Podem-se definir também os terminais como pontos de transferência de pessoas e ou

objetos de uma modalidade de transporte para outra ou mesmo de um veículo para outro na

mesma modalidade, o que em muitos casos pode ser uma garagem, na qual os veículos são

armazenados (estacionados) e podem ser submetidos a inspeções, vistorias e reparos (PRADO

JUNIOR, 2002);

4) Controle: no Brasil, o sistema de transportes rodoviários é regulamentado e

fiscalizado pela ANTT, que tem como atribuições específicas a promoção de estudos e

levantamentos relativos à frota de caminhões, empresas constituídas e operadores autônomos,

de transporte rodoviário de cargas. A ANTT dispõe de um cadastro geral de transportadores -

o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC), que é atualizado em

tempo real. De acordo com esse registro o Brasil possui, em 2011, 1.336.744 veículos de

transporte de cargas cadastrados (ANTT, 2011).

Quanto a sinalização, que tem por finalidade fornecer informações que permitam aos

usuários das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança,

ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via. A sinalização pode ser dividida em

dois tipos, conforme CONTRAN (2011):

*Sinalização vertical- A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária,

que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou

suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou,

eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou legendas preestabelecidas e

legalmente instituídas;
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*Sinalização horizontal- A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização

viária composta de marcas, símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista

de rolamento.

2.3.NÍVEL DE SERVIÇO VERSUS "PREÇO/CUSTO" DO TRANSPORTE DE

CARGA RODOVIÁRIA

2.3.1.Nível de serviço

Nível de serviço pode ser entendido como a qualidade com que o fluxo de bens e

serviços é administrado para o atendimento de necessidades dos clientes, é o desempenho

oferecido aos clientes (SLACK, 1997). A detenninação do nível de serviço deve iniciar-se

com a enumeração das necessidades de desempenho dos clientes (BALLOU, 2006).

O desempenho de um serviço de transporte é resultado de um conjunto de atributos

qualitativos e quantitativos, combinados de acordo com critérios específicos e representativos

do cumprimento dos objetivos do sistema (D' AGOSTO, 2006 apud ANDRADE, 2009).

O desempenho de empresa está diretamente ligado ao nível de serviço prestado ao

cliente, pois é o consumidor quem define o conjunto de atributos necessários para que um

produto ou serviço tenha aceitação no mercado, é ele próprio quem sabe o que o satisfaz

(CRUZ e OLIVEIRA, 2008).

Neste sentido, Belém Jr. (2007, p.40) verifica que as empresas encontram dificuldades

para adaptar o seu nível de serviço de forma que atenda satisfatoriamente as necessidades de

seus clientes e também dos acionistas. O fator de maior dificuldade é determinar o que os

clientes realmente desejam e necessitam.

Uma maneira de avaliação é por meio de questionários respondidos pelos clientes, que

representam as opiniões destes e ao mesmo tempo informações para análise do desempenho

do serviço. Estas opiniões podem ser segregadas em três grupos, de acordo com o estágio da

interação entre o prestador de serviços e o cliente: a) elementos de pré-transação; b)

elementos de transação e c) elementos de pós-transação.

a) Elementos de pré-transação: São os elementos que proporcionam condições

favoráveis ao ambiente para o estabelecimento de um bom nível de serviço e refletem um

impacto positivo nas vendas. Pode-se citar como exemplos: comunicação interna e externa

aos consumidores, que permite o mesmo, saber que tipo de serviço esperar, canal de
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comunicação cliente-empresa para facilitar o contato, definição de prazos de entrega da

mercadoria;

b) Elementos de transação: São os elementos diretamente envolvidos no processo ao

integrarem o fluxo de serviços que objetivam a qualidade destes. Pode-se citar como

exemplos: habilidade no trato em caso de atraso, qualidade no atendimento;

c) elementos de pós-transação: São os serviços a serem oferecidos objetivando garantir

a satisfação ou preservar os bens dos usuários. Como exemplos podem-se citar: garantias,

tratamento das reclamações dos clientes, devoluções e mensuração da satisfação dos clientes.

Os principais aspectos a serem considerados durante a transação são: a) integridade; b)

confiabilidade; c) prazo de entrega; d) preço/custo.

a) integridade: reflete a capacidade de garantir a segurança do estado fisico da carga,

prestar o serviço de maneira qualificada que não danifique o produto a ser entregue;

b) confiabilidade: reflete a habilidade de entregar consistentemente no tempo

declarado em uma condição satisfatória. A decisão de se obter frota própria pode melhorar o

nível de confiabilidade, pois dependendo do volume de carga pode compensar

economicamente possuir o meio de transporte. A empresa pode preferir possuir a própria

frota, por alguns motivos: "(1) entrega rápida com confiabilidade muito elevada; (2)

equipamento especial geralmente indisponível; (3) manuseio especial da carga e (4) um

serviço que deve estar disponível assim que necessário" (BALLOU, 2007, p. 133).

c) prazo de entrega: é o tempo necessário para prestação do serviço de entrega,

geralmente combinado no ato da contratação e o qual deve ser respeitado para maior

satisfação do cliente;

d) preço/custo: o termo possui dois pontos conflitantes, sob o ponto do fornecedor

onde o preço é o que ele recebe e é um custo do ponto de vista do cliente; o objetivo central

do transporte de cargas é o de atingir um nível de serviço que vá ao encontro das expectativas

do cliente pelo menor custo total possível, buscando oferecer flexibilidade, agilidade, controle

operacional e o compromisso de atingir um nível de desempenho que implique um serviço

perfeito.

Associado ao nível de serviço há o investimento necessário para consegui-lo e,

consequentemente, a satisfação do cliente. A implementação de novas tecnologias, o emprego

de novas técnicas operacionais, a contratação e treinamento de novos funcionários assim
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como o treinamento dos funcionários mais antigos, a aquisição de equipamentos e veículos

mais novos são aspectos a serem considerados para remunerar o capital da empresa.

2.3.2.Custos

Custos são os gastos incorridos no processo produtivo de um bem ou serviço. São os

gastos necessários na produção, na atividade comercial está ligada à comercialização de bens

e na prestação de serviços está ligada à realização do serviço (MARTINS, 2003).

Na área industrial a classificação de custos fixos e variáveis é sempre realizada

relacionando a algum parâmetro de comparação, usualmente são considerados os itens de

custos variáveis aqueles que aumentam de acordo com o crescimento do nível de produção

(FIGUEIREDO et aI, 2008).

A classificação de custos em transportes considera o deslocamento cujo cálculo é

realizado confonne a distância percorrida, assim, não sendo uma regra geral, os custos que

independem do deslocamento do veículo são considerados custos fixos e todos os que variam

conforme a distância percorrida são classificados como custos variáveis (CRUZ e

OLIVEIRA, 2008; WANKE e FLEURY, 2006).

O processo de custeio pode ser divido em quatro etapas conforme Figueiredo et aI

(2008), representado na Figura 2:

Defmição dos itens de custo

~,
Classificação dos itens de custos em fIXOS e variáveis

~,
Cálculo do custo de cada item

~,
Custeio das rotas de entrega/coleta

Figura 2 - Metodologia de custeio de Transporte Rodoviário
Fonte: Figueiredo et aI (2008, p. 259)

a) Definição dos itens de custos: relacionar os principais itens do transporte rodoviário

como: depreciação, pessoal (RH), seguro do veículo, IPVA/DPVAT, custos administrativos,

combustível, pneus, lubrificantes, manutenção, pedágio;
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b) Classificação dos itens de custos em fixos e variáveis: a classificação dos custos que

estão relacionados à prestação do serviço;

c) Cálculo do custo de cada item: calcular cada um dos itens de custos unitários de

cada tipo de veículo utilizado. Os custos fixos são calculados em relação ao mês, já os custos

variáveis devem ser calculados em função da quilometragem. Cada um dos itens destacados

por Figueiredo et ai (2008): 1) depreciação; 2) remuneração do capital; 3) o custo de pessoal;

4) IPVAlDPVAT e o seguro do veículo; 5) custos administrativos; 6) custos de combustível;

7) custos de pneus; 8) custo de manutenção; e 9) custo de lubrificantes.

1) Depreciação: refere-se à perda do valor do ativo, destinada a reposição do mesmo,

no final de sua vida útil em função do desgaste pelo uso e ou ação do tempo. Para o cálculo é

necessário subtrair o valor de aquisição e o valor residual do ativo e dividir pela vida útil (em

meses);

2) Remuneração do capital: os juros representam a remuneração do capital empregado

na atividade produtiva.

3) Custo de pessoal: deve considerar o custo com salários, encargos sociais e

benefícios;

4) IPVAlDPVAT e seguro do veículo: são despesas anuais que precisam ser divididas

por 12 (meses do ano) ao serem considerados;

5) Custos administrativos: são custos indiretos e necessitam ser rateados em relação

aos veículos. O modo mais simples é dividir os custos administrativos mensais pelo número

de veículos;

6) Custo de combustíveis: é um custo variável. Para calcular é necessário dividir o

preço do litro do combustível pelo rendimento do veículo. Quanto menor o consumo, menor o

custo de combustível por km rodado;

7) Custo de pneus: é calculado como se fosse uma depreciação por quilometro rodado

em lugar do tempo. Para calcular basta dividir o preço de um jogo de pneus, ou seja, o preço

unitário do pneu vezes o número de pneus do veículo, pela vida útil em quilômetros dos

pneus;

8) Custo de manutenção:corresponde aos gastos com a equipe de manutenção, a

oficina. Podendo ser considerado de dllas formas, a mais simples baseado em seu custo

padrão, em R$/km; e criar um centro de custos e calcular o custo médio de manutenção por

quilometro;



21

9) Custo de lubrificantes: correspondente ao custo de lubrificar o veículo, devendo ser

calculado semelhante ao custo de pneus, multiplicando o preço do litro do lubrificante pela

capacidade do reservatório e dividir o resultado pelo intervalo entre as trocas.

d) Custeio das rotas de entrega/coleta: após calcular os valores unitários de todos os

itens de custos, agrupa-se (R$/mês) e dividi-se o resultado pela utilização (número de horas

trabalhadas por mês) assim tem-se o custo fixo por hora (R$/hora), e fazer da mesma forma

para custos variáveis. Com isso pode-se montar a equação de custo para uma rota.

A fórmula do custo da rota pode ser desmembrada nas três atividades básicas de

transporte: carregamento, viagem e descarregamento, conforme o Quadro 3. Onde os custos

de carregamento e descarregamento independem da distância percorrida, enquanto que o

custo de viagem é diretamente proporcional ao tamanho da rota, assim aumentando a

distância percorrida, aumenta-se a quilometragem e o tempo de viagem.

Quadro 3 - Formulário para cálculo do custo da rota e atividades

Atividades Fórmula
Rota Crota= tempo (h )x CF(R$/h) + distância x CV (R$/km)
Viagem Cviagem=tempo de viagem(h) x CF(R$/h) + distância x CV (R$/h)
Carregamento Ccarr= tempo de carga (h) x CF (R$/h)
[)escarregarnento Cdescarr=tempo de descarga (h) x CF (R$/h)

Fonte: Figueiredo et aI (2008, p. 263)

Onde em cada fórmula apresenta:

CF - custo fixo

CV - custo variável

Para definir os custos do transporte rodoviário, Figueiredo et aI (2008) lista os

principais itens de custos e suas fórmulas nos Quadros 4 e 5.
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Quadro 4 - Cálculo de itens de custo fixo de transporte

Item de custo Fórmulas Unid

Depreciação Cdep=.faqUis;ção-Eresidual Mensal
nO de meses

Cr. cap=V aquiSiÇãoX(J2.1+ taxa amlol-l) Anual
CIl Remuneração de Capitalo
~.-
~ Cadm =Custo adm total VeículoCusto administrativo nO de veículos

IPVAlDPVAT C IPVA, = Valor anual Mensal
12

Pessoal Salários+encargos+beneficios Mensal

Fonte: Figueiredo et ai (2008, p. 262)

Quadro 5 - Cálculo de itens de custos variáveis de transporte

Item de custo Fórmulas Unid

Pneu Cpneu=!1pneuX(Punil+nrecai! PrecaJ Km
vida útil do pneu com recapagem

Lubrificante Coléo preço x capacidade Km
CIl Intervalo entre trocas.-~
~ C1ubr=custo de lubrificação Km~ Lavagem! Lubrificação ..- Intervalo entre trocas-=> Combustível Ccomb preço por litro Km

rendimento

Manutenção Custo estimado por km Km

Pedágio Custo de acordo com a rota Km

Fonte: Figueiredo et ai (2008, p. 262)

"Para a formação do preço de venda é influenciada pelas condições de mercado, pelas

exigências do governo, pelos custos, pelo nível de atividade e pela remuneração do capital

investido" (SANTOS, 2005, p. 133 apud FARIA et ai, 2006, p. 3). O cálculo do preço de

venda deve considerar: a) que traga à empresa a maximização dos lucros, contudo Gitman

(2004) e Helfert(2000) defendem a maximização da riqueza; b) que seja possível manter a

qualidade, atender aos anseios do mercado àquele preço determinado; e c) que melhor

aproveite os níveis de produção.

Já Bowersox, Cooper e Closs (2002) apresentam duas estratégias que podem ser

usadas isoladas ou combinadas para a formação de preços: a) custos do serviço; b) valor do

serviço e c) precificação combinada.
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a) custo de serviço: o preço é baseado no seu custo em prover o serviço juntamente
,

com a margem de lucro. E usualmente utilizada na precificação para produtos de baixo valor

ou situações de alta competitividade;

b) valor do serviço: o preço é cobrado baseado no valor definido com o embarcador, e

não nos custos dos serviços. Usualmente utilizada em produtos de alto valor;

c) precificação combinada: fixa o preço do transporte em um nível intermediário entre

o mínimo de custo de serviço e o máximo de valor de serviço. A combinação leva em

consideração as forças compensatórias entre os custos incorridos e o valor do serviço.

Outros fatores influenciam o custo e o preço do transporte. Figueiredo et ai (2008)

destacam que entre o peso e a cubagem, deve-se escolher o que limita a capacidade do

veículo. Ainda é necessário levar em consideração a distância, o tempo, a facilidade de

manuseio do produto, a facilidade de acomodação, risco da carga, sazonal idade, trânsito,

carga de retomo e especificidade do veículo de transporte.

2.4.DESEMPENHO EM TRANSPORTE

Desempenho pode ser considerado como o resultado combinado de um sistema, um

conjunto de componentes que atuam na execução de um objetivo (ANDRADE, 2009).

2.4.1.Eficiência

A eficiência pode ser definida segundo Rodrigues (1990) apud Andrade (2009, p. 9)

como: "a capacidade do sistema em utilizar racionalmente os recursos financeiros e humanos

possíveis. Ou seja, dizem respeito ao grau em que estes recursos são economicamente

utilizados" .

A eficiência considera a necessidade de determinar a dimensão dos recursos
utilizados e dos resultados obtidos. A eficiência mede até que ponto os recursos
disponíveis são utilizados de modo otimizado para a produção do serviço. A eficácia
mede até que ponto os objetivos de gestão, definidos específica e realisticamente,
foram cumpridos (LEAL JUNIOR, 2010, p. 37).

Eficiência é quando um sistema operacional utiliza os recursos adequados para uma

tarefa, enquanto a eficácia se dá quando um sistema operacional realiza o que é esperado

(SILVA e LEAL JR, 2009).
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Para a avaliação da eficiência operacional é necessária a utilização de indicadores, que

propicia a quantificação do desempenho, sendo parte integrante do ciclo de planejamento e

controle, estabelecido por meio de medidas e influencia nas tomadas de decisões (SILVA e

LEAL JR, 2009).

2.4.2.Eficácia

A eficácia mede a relação entre os resultados obtidos e os objetivos pretendidos,

relacionando-se com a qualidade do serviço, isto é, como o serviço prestado corresponde às

metas e objetivos estabelecidos para o alcance das necessidades. A eficácia pode ser

mensurada e as medidas empregadas para tanto podem ser divididas em três grupos: a) a

qualidade do serviço, b) a utilização do serviço e c) o custo-eficácia (ANDRADE, 2009).

a) A qualidade do serviço: determinar as necessidades dos clientes por meio do

reconhecimento das características que agregam valor, e definir o grau de adequação do

serviço às necessidades dos usuários;

b) A utilização do serviço: a maneira como o serviço é utilizado, a satisfação dos

clientes diante do serviço;

c) O custo-eficácia: otimizar os recursos para reduzir o custo em alcançar as metas

estabelecidas.

2.4.3.Atributos

De acordo com Leal Junior (2010) atributo é uma qualidade ou característica associada

a um elemento e em transporte se refere a uma característica da rede, modo de transporte, tipo

de operação e que representam os aspectos e constituem uma direção para a criação de

indicadores que irão representá-los preferencialmente de forma quantitativa.

Conforme o mesmo autor, destacam-se 7 atributos de aspectos econômico-fmanceiros:

a) custo; b) receita; c) segurança; d) confiabilidade; e) tempo; f) flexibilidade; e g)

capacidade.

a) custo: considerado um dos mais importantes no grupo econômico-financeiro pode

ser analisado de duas formas: 1) pelo ponto de vista do transportador; 2) pelo ponto de vista

do usuário. No primeiro caso, os custos compreendem os custos médios totais de transporte

(custos fixos e variáveis), juntamente com as taxas adicionais (impostos, seguros), no

segundo, os custos são os valores de frete, que representa a receita recebida pelo

transportador.
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b) receita: combinado com o custo traz o resultado líquido dos esforços da

organização, e onde o custo do transporte para o usuário é a receita do transportador. A receita

pode ser: 1) bruta; 2) líquida. No primeiro caso, quando engloba todo o valor ganho pela

empresa referente ao serviço de transporte prestado, no segundo, quando são considerados os

impostos, uma vez que estes podem variar dependendo da atividade, carga, região e estado.

c) confiabilidade: refere-se ao número de serviços de transporte comprometidos por

perdas e danos (avarias, extravios e não conformidades) ocorridas com a carga, não resultante

de acidentes;

d) segurança: refere-se a garantia de um transporte sem acidentes e que interfira em

atributos como custo e confiabilidade;

e) flexibilidade: refere-se à possibilidade de um determinado modo de transporte

trabalhar com diferentes variedades e volumes de cargas;

g) capacidade: refere-se como a possibilidade de um determinado modo de transporte

trabalhar com diferentes volumes de produtos, o que vai ao encontro da definição de

flexibilidade.

2.4.4.Indicadores

A necessidade de medição do desempenho originou a criação dos indicadores de

desempenho, que fornecem à organização o conhecimento de como o seu desempenho se

comporta face às metas estabelecidas. Representam informações para tomada de decisão,

medindo e avaliando os principais aspectos de produtos e processos (ANDRADE, 2009).

Os indicadores são representações qualitativas e ou quantitativos de atributos de

desempenho com o objetivo de possibilitar a criação de medidas e comparações com as metas

pré-estabelecidas (LEAL JÚNIOR, 2010).

Os indicadores são definidos como:

Dados que quantificam as entradas (recursos ou insumos), os processos, as saídas
(produtos), o desempenho dos fornecedores e a satisfação das partes interessadas.
São usados para acompanhar o desempenho ao longo do tempo e podem ser
classificados em: simples (decorrentes de uma única medição) ou compostos; diretos
ou indiretos, em relação à característica medida; e direcionadores ou resultantes
(Fundação Nacional da Qualidade - FNQ, 2008 apud ANDRADE, 2009, p.7).

Para Malhado e Aly (2008) os indicadores são utilizados principalmente para: a)

avaliar; b) controlar; c) melhorar.
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a) avaliar: preparar um diagnóstico inicial, fazer comparações com informações

anteriores ou de outras empresas, e apoiar a formulação de estratégias;

b) comparar: controle de processos que estão em execução (PDCA), comparar com

padrões de referência adotados (valores médios, limites inferior e superior);

c) melhorar: para monitorar o progresso dos resultados dos processos, referente às

metas de melhoria estabelecidas.

Os indicadores podem ser ainda ser classificados em dois grupos, conforme Andrade

(2009): a) indicadores de qualidade; b) indicadores de desempenho.

a) indicadores de qualidade: conhecidos como indicadores da satisfação dos clientes,

estão diretamente relacionados às características do produto ou serviço, devendo representar

as necessidades e anseios dos clientes;

b) indicadores de desempenho: estão relacionados às características intrínsecas do

produto ou processo desdobrado, envolve tanto as características de qualidade quanto as

especificas do produto.

Os indicadores de desempenho representam o instrumento capaz de medir variáveis
e atributos em uma área da organização e possibilitam a mensuração do grau de
alcance das metas estabelecidas. Um indicador de desempenho retrata o estado atual
de uma função particular do sistema e de seu comportamento ao longo do tempo e
contribui efetivamente para a defrnição do grau de alcance de cada um dos objetivos
para se alcançar a meta (ANDRADE, 2009, p. 7)

Malhado e Aly (2008) fazem uma abordagem mais detalhada quando comparado com

Andrade ao definir a forma como os indicadores podem ser classificados. Os autores

apresentam quatro grupos, a saber: a) indicadores de capacitação; b) indicadores de

desempenho; c) indicadores de qualidade; e d) indicadores de produtividade.

a) indicadores de capacitação: referente à qualificação da equipe ou da empresa;

b) indicadores de desempenho: indica o resultado atingido para um dado aspecto de

um determinado processo ou produto; objetiva mensurar o grau de eficiência e eficácia dos

processos, servindo para identificar a diferença entre o indicador e o desempenho almejado,

possuindo a finalidade de ação corretiva em busca da melhoria continua;

c) indicadores de qualidade: indica um tipo particular de desempenho, relativo a

requisitos da qualidade;
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d) indicadores de produtividade: indica o desempenho relativo à produtividade em um

processo.

2.4.5.Medidas

Medidas são combinações de indicadores, que são informações quantitativas e que

representam por meio de relações matemáticas e ou lógicas os atributos do sistema cujo

desempenho está analisando, podendo ser usados para avaliar, controlar e melhorar. As

medidas devem possibilitar que se identifiquem os desvios em relação aos padrões

estabelecidos, quando se realiza comparações, de modo que possam ser tomadas ações para

correção ou prevenção de problemas (LEAL JÚNIOR, 2010).

2.5 O SERVIÇO DE CARGA EXPRESSA NO BRASIL

O serviço de carga expressa pode ser definido por entrega de encomendas que possui

prioridade no prazo de entrega sobre as demais, com alto valor agregado, onde o prazo de

entrega pode oscilar de O a 3 dias, dependendo da localidade e se é realizada porta a porta

(GESTElRA, 2004, p.54).

BaIlou (2004) complementa de forma mais simples que o serviço de cargas expressas

opera de maneira similar ao serviço postal, onde é realizado o serviço de coleta, transporte e

entrega do produto.

Gesteira (2004) ainda esclarece quanto aos volumes transportados, estes variam de

envelopes até volumes de 30kg.

A Receita Federal (2010) classifica o transporte de cargas expressas como atividades

de malote e de entrega rápida, que compreende: a) os serviços de malote, coleta, transporte e

entrega de documentos, cartas e volumes pelos courriers2. O transporte pode ser realizado em

um ou mais meios de transporte, próprios ou de empresas de transporte; b) os serviços de

entrega rápida de mercadorias de comércio varejista e de serviços de alimentação no endereço

do cliente; c) os serviços de entrega de encomendas por 'moto boy'; d) as atividades de

entregas de jornais e revistas em domicílio sob contrato.

O serviço de cargas expressas foi impulsionado nos últimos anos pelo crescimento do

e-commerce no Brasil. O e-commerce mudou o comportamento do consumidor,

2 Courrier - empresa de transporte que faz entregas e coleta de malotes, cartas e

documentos.
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proporcionando a aquisição dos mais variados produtos. Porém, não foram encontrados dados

no IBGE e NTC para quantificar o crescimento.

O mercado de cargas expressas apresenta uma grande diversidade de produtos

transportados indo desde materiais de informática a produtos alimentícios. A Figura 3

apresenta a distribuição de mercadorias na modalidade no ano de 2003.
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Figura 3 - Mercadorias distribuídas em 2003 via expressa no Brasil
Fonte: Gesteira, 2004, p. 56



3. JOGOS DE EMPRESAS

Os lE são um método de simulação de uma dada realidade empresarial, em que os

participantes assumem o papel de empresas que competem entre si num setor econômico. Os

JE são utilizados para o ensino, pesquisa e treinamento dos participantes com o objetivo de

desenvolver capacidades, habilidades e atitudes destes.

3.1.0RIGEM, CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DOS JOGOS DE EMPRESAS

Neste tópico será tratada a origem, conceito e a classificação dos JE e as diferenças

entre JE, Simulação e Teoria dos Jogos.

3.1.1.0rigem e evolução dos Jogos de Empresas

Os Jogos de Empresas (lE) vêm de tempos antigos, eram associados ao ambiente

estratégico e tático de guerra. Os primeiros jogos de guerra, o Wei-Hai, desenvolvido na
,

China e Chaturanga na India, eram para fins recreativos, datam de 3000ac. Com o tempo os

jogos de guerra passaram a ser exercícios sérios e complexos, usando jogos de tabuleiros,

mapas para simular comportamentos e táticas militares e movimentação de tropas para

conquista de territórios (SAUAIA e RODRIGUES, 2005).

Os jogos empresariais foram adaptados de jogos da área militar (TANABE, 1977;

SAUAIA, 1995; SANTOS, 2003; LACRUZ, 2004). O primeiro jogo computacional, o

Monopologs Game, foi desenvolvido pela Rand Corporation, destinado para a Força Aérea

Americana em 1955. O jogo era do setor logístico e simulava um sistema de abastecimento e

gerenciamento de materiais (LIMA, 2004).

Os estudiosos perceberam que da mesma forma que ocorria o treinamento dos

militares, era possível o treinamento de executivos por meio da simulação, evitando custos

nas decisões erradas no ambiente real (SAUAIA e RODRIGUES, 2005; LACRUZ, 2004).
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o primeiro JE voltado para o ambiente empresarial, segundo Tanabe (1977), é de 1956, o Top

Management Game, desenvolvido pela American Management Association aplicado para os

executivos participantes de seus cursos. Em 1957 a empresa McKinsey & Company

desenvolveu o JE chamado Business Management Game. No mesmo ano a University of

Washington utilizou um jogo de empresas para fins didáticos, de modo que foi a pioneira a

usar o método no meio acadêmico (BERNARD, 2006).

Desde então o uso de JE com fins didáticos foi amplamente utilizado por empresas e

em seguida por instituições de ensino nos EUA, sendo incluídos nos currículos dos cursos de

Administração, primeiramente como disciplina facultativa e, posteriormente, como disciplina

obrigatória (TANABE, 1977; LACRUZ, 2004).

No Brasil, não existem registros que evidenciem o inicio da utilização dos JE como

ferramenta de ensino. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi a pioneira neste

aspecto sendo seguida por outras instituições: Universidade São Paulo e Fundação Getulio

Vargas (TANABE, 1977).

3.1.2.Conceito de Jogos de Empresas

Os JE podem ser caracterizados como um "exercício seqüencial de tomada de decisão

estruturada em tomo de um modelo de uma situação empresarial, na qual os participantes se

encarregam da tarefa de administrar empresas simuladas"(T ANABE, 1977, p. 19). Neste

sentido,

procuram simular o ambiente empresarial, colocando os jogadores frente a
situações que são similares àquelas pelas quais os executivos passam em sua rotina
de trabalho. São métodos alternativos de treinamento de executivos e possuem
algumas vantagens em relação aos métodos tradicionais, como o treinamento no
exercício de um cargo específico (MIYASHITA et aI, 2003, p. 2).

Shimizu (2001, p.175 apud Sauaia e Rodrigues 2005, p. 3) reforça o conceito ao

afirmar que um JE é "um exercício seqüencial de decisão estruturado sobre um modelo de

simulação empresarial, em que os participantes assumem o papel de gerentes da operação

simulada".

Fiane (2004, p.2) complementa ao definir jogos como sendo "situações que envolvam

interações entre agentes racionais que se comportam estrategicamente, e podem ser analisados

formalmente como um jogo".



31

Jogos de empresas são usados para criar uma situação experimental, na qual
aprendizagem e mudanças de comportamento podem ocorrer, e nas quais
comportamentos de gestão possam ser observados. Uma simulação experimental é
uma situação simplificada que contém suficiente semelhança, ou ilusão da realidade,
para induzir respostas nos exercícios por parte dos participantes de forma
semelhante à vida real (KEYS e WOLFE, 1990, p. 1 apud SAUAIA e
RODRIGUES, 2005, p. 3).

Os JE desempenham uma ferramenta de treinamento na tomada de decisão, porque em

curto período simulam um ambiente competitivo do mercado e transmitem conceitos

(MIYASHIT A et aI, 2003).

3.1.3.Classificação dos Jogos de Empresas

Os JE (TANABE, 1977) podem ser classificados: a) quanto à área funcional; b) quanto

à apuração dos resultados; c) quanto à interatividade das equipes e d) quanto ao setor
" .econOffilCO:

a) Quanto à área funcional: o jogo abrange a administração geral ou sistêmica (simula

a empresa como um todo, inter-relacionando as áreas funcionais) e jogos funcionais (simula

uma área funcional em particular);

b) Quanto à apuração dos resultados: jogos computacionais (mais complexos, com

elevado número de equações e variáveis) e jogos manuais (simples, com menor número de

equações e variáveis para simplificar o cálculo manual);

c) Quanto à interatividade das equipes: jogos interativos (as decisões de uma empresa

afetam os resultados dos demais) e jogos não interativos (as decisões de uma empresa não

afetam os resultados das demais somente a própria empresa);

d) Quanto ao setor econômico: indústria, serviços, comercial e financeiro.

Teixeira e Teixeira (1998, apud D'Elboux 2008) classificam os JE em: a) Jogos

sistêmicos; b) Jogos humanos; c) Jogos mistos:

a) Jogos Sistêmicos: voltados para o ambiente interno da empresa, sendo influenciado

pelas variáveis do ambiente externo;

b) Jogos Humanos: possibilitam treinamento e desenvolvimento de habilidades,

considerando o potencial individual;

c) Jogos Mistos: apresentam no mesmo ambiente aspectos de jogos sistêmicos e

humanos.
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Oliveira (2009) considerou os fatores relacionados aos objetivos, ao escopo das

funções gerenciais, facilidade de operação, adaptabilidade, validade e arquitetura para

classificar os JE, organizados no Quadro 6.

Quadro 6 - Classificação dos JE

Objetivos

DescriçãoFatores de
Classificação Tipologia

Desenvolver nos participantes a habilidade de tomar decisões
por meio de exercícios e experiências num ambiente simulado.
Transmitir conhecimentos específicos de diversas áreas como
Engenharia, Administração e Economia de um modo prático e
experimental.
Utilizar o cenário propiciado pelo jogo de empresas como um
laboratório para descobrir soluções para problemas
empresariais, esclarecer e testar teorias e investigar o
comportamento.

Treinamento

Didática

Pesquisa

SistêmicoEscopo das

Funções gerenciais Funcional

Abordam a organização como um todo, requerendo a integração
das funções gerenciais.
Focalizam problemas organizacionais sob a ótica de uma das
áreas funcionais.

Facilidade de

Operação

Simples
A atividade de simulação requer um esforço de aprendizagem
mediano, as intenções são simplificadas e a quantidade de
decisões está abaixo de 30 por rodada
Há um número considerável de decisões, acima de 30 por
rodada, o esforço de compreensão do problema requer mais
tempo, pois há interações mais complexas.

Complexo

Adaptabilidade

Amplo
(vários públicos)

São jogos que podem ser utilizados por diferentes públicos em
diferentes contextos e proporcionam maior integração entre
disciplinas
Geralmente são jogos que abordam um único contexto de
decisão e são muito mais técnicos, por isso são destinados a
especialistas.

Restrito
(público específico)

Validade Interna

Validade Validade Externa

Quando não há viés nas funções do modelo simulado,
representando as relações econômicas reais.
Quando a aplicabilidade da aprendizagem pode ser
generalizada, ou seja, pode preparar gerentes para situações.reaIS.
Quando o modelo representa muito bem o mundo real, existe
verossimilhança.

Validade de
Conteúdo
Aberta

(flexível)
o jogo proporciona maior liberdade aos participantes e permite
ampliações das regras econômicas do simulador.

Arquitetura
Fechada
(rígida)

Quando o jogo opera dentro dos limites do simulador e os
participantes devem seguir as regras defrnidas pelo manual do.Jogo.

Fonte: Oliveira, 2009, p. 64
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3.1.4.Jogos de Empresas X Simulação X Teoria dos Jogos

Os JE são exercícios seqüenciais de tomada de decisão, estruturados em tomo de um

modelo de uma situação real, no qual os participantes assumem posições de empresas e se

encarregam de administrá-las.

Simulação é uma técnica aplicada na resolução de problemas específicos. Para tanto,

utiliza-se um modelo, que é uma representação simplificada da realidade, procurando cada

situação particular construir um modelo específico que permite derivar soluções

imediatamente aplicáveis à realidade (TANABE, 1977).

Simulação é o processo de construção de um modelo que replica o funcionamento
de um sistema real ou idealizado; e na condução de experimentos computacionais
com este modelo com o objetivo de melhor entender o problema em estudo, testar
diferentes alternativas para sua operação e assim propor melhores formas de operá-
lo (MACHADO e CAMPOS,2003 apudTITTON, 2006, p. 10).

A Teoria dos Jogos procura explicar o comportamento dos agentes econômicos em

situações de conflito, procurando por meio da solução matemática, propor estratégias

racionais, e visa obter soluções diretamente aplicáveis ao mundo real (VON NEUMAN e

MORGENTERN apudTANABE, 1977).

A Teoria dos Jogos ajuda a entender teoricamente o processo de decisão dos agentes

envolvidos, pois estuda por meio de abstrações como é desenvolvido o processo de tomada de

decisão A Teoria dos Jogos "ajuda a desenvolver a capacidade de raciocinar estrategicamente,

explorando as possibilidades de interação racional dos agentes, possibilidades estas que nem

sempre correspondem à intuição" (FIANE, 2004, p. 14).

Existem diferenças de objetivos e métodos entre Simulação, JE e Teoria dos Jogos,

conforme apresentado no Quadro 7.

. EC - UFF · NDC ~DBT •Biblioteca
POlO UN'VER~lTÁRIO DE VOLTARE
Código da Obra I CÓdigo do E mpJ;;r
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Quadro 7 - Simulação, JE e Teoria dos Jogos

Objetivos Métodos

Simulação
Obter soluções específicas
para cada problema em
particular;

Formular o problema real em termos de um
modelo;
Obter soluções pela manipulação do modelo;
Aplicar as conclusões ao sistema real.

Treinamento: ensino de Dados o modelo e o objetivo fazer os participantes
interagirem por meio do mesmo;
Observar o comportamento ou treinamento
visando avaliar os resultados.

Jogos de
Empresas

, . , .tecrucas e cenanos para a
observação de
comportamentos;

Reduzir as situações reais à situação de um jogo
estratégico;
Buscar a solução matemática da situação de jogo
correspondente.

Teoria
dos Jogos

Concluir com soluções
•geraIS.

Fonte: Tanabe (1977, p. 19)

3.2.VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS JOGOS DE EMPRESAS

Os JE propiciam aos participantes a união da teoria e prática desenvolvendo

capacidades gerenciais, possibilita a visão sistêmica da organização (SAUAIA, 1995). O

mesmo autor salienta que o uso de JE desenvolve habilidades, como: a capacidade de

organização, comportamentos e atitudes, desenvolvimento de estratégias de planejamento,

exercício de tomada de decisão, pró-atividade e liderança, e aprimoramento das relações

sociais na comunicação intra e inter-grupais.

Os JE superam os métodos tradicionais de ensino como aulas expositivas e estudos de

caso, onde o aluno é um agente passivo no processo, pois integram os diversos conceitos e a

capacidade de solucionar problemas organizacionais. Enquanto no ensino tradicional,

centrado na figura do professor, ocorre comunicação unilateral dificultando o

desenvolvimento do pensamento crítico do aluno que assimila os conceitos sem fazer

questionamentos, os JE possibilitam a criação de um ambiente direcionado ao aprendizado do

aluno de forma dinâmica. O aluno é agente no processo de aprendizagem, aumentando seu

envolvimento, satisfação, a possibilidade de praticar ações gerenciais, integração dos

conhecimentos realizando uma visão sistêmica da organização reduzindo a distância entre

teoria e prática (OLIVEIRA, 2009).

GOTTFFRIED e BERNARDI (2007) destacam ainda como vantagens dos JE, quando

comparados a outros métodos de ensino, como aulas expositivas e estudos de casos: propiciar

aos participantes as consequências progressivas de suas decisões, a aprendizagem pelo
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envolvimento pessoal e permitir por meio da simulação em curto espaço de tempo a realidade

simplificada de uma empresa, a simulação dinamiza vários meses simulados em poucas horas

reais. E com isso leva a vários períodos de experiência, que em ambiente real não é possível.

Outros aspectos que podem ser destacado em relação às vantagens da utilização dos JE

como apoio no processo de ensino-aprendizagem são:

treinamento do processo de tomada de decisão; aplicação na prática de teorias
gerenciais como marketing, produção etc.; desenvolvimento de habilidades do
trabalho em equipe; oportunidade de experimentar sem correr riscos de causar danos
reais; treinamento da interpretação de relatórios e gráficos empresariais; aumento da
capacidade de resolução de problemas; capacidade de acelerar o tempo,
possibilitando em apenas algumas jogadas simular um conjunto de eventos que na
realidade empresarial levariam meses ou mesmo anos; alto envolvimento dos alunos
ocasionado pelo ambiente competitivo; feedback rápido e contínuo proporcionado
aos participantes; integração dos conhecimentos de diferentes áreas; elevado grau de
realismo; menor formalismo em relação a outros métodos de ensino; participação
em fases posteriores como debates e discussões (SCHAFRANSK1, 1998 e
ORNELLAS, 2005, apud ORNELLAS e CAMPOS, 2006, p. 4).

Para Sauaia (1995), uma das principais vantagens do uso dos jogos de empresas como

método de ensino é a maior fixação dos conceitos pelos participantes, tendo como

desvantagem que as situações simuladas não representam totalmente a realidade.

Assim o Quadro 8 resume de maneira simplificada os principais autores e suas

contribuições sobre as vantagens sobre JE.
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Autor: Sauaia (1995)

•União da teoria e prática desenvolvendo capacidades gerenciais, possibilitando a visão
sistêmica da organização;
• Desenvolve habilidades, como: a capacidade de organização;
•Desenvolve comportamentos e atitudes;
• Propicia o desenvolvimento de estratégias de planejamento exercício de tomada de
decisão;
•Desenvolve a pró-atividade e liderança;
• Propicia o aprimoramento das relações sociais na comunicação intra e inter-grupais;
• Propicia maior fixação de conceitos pelos participantes.

Autor: Oliveira (2009)
•Desenvolvimento do pensamento crítico por parte do participante;
• Possibilitam a criação de um ambiente direcionado ao aprendizado do aluno de forma
dinâmica;
• O aluno é agente no processo de aprendizagem, aumentando seu envolvimento e
satisfação;
• Integração dos conhecimentos realizando uma visão sistêmica da organização
reduzindo a distância entre teoria e prática.

Autor: Gottffried e Bernardi (2007)
• Propiciar aos participantes as consequências progressivas de suas decisões;
•A aprendizagem é dada pelo envolvimento pessoal;
• Permite por meio da simulação em curto espaço de tempo a realidade simplificada de
uma empresa;
• O participante vivência vários períodos de experiência, que em ambiente real não é
possível

Autor: Schafranski (1998)
• Treinamento do processo de tomada de decisão;
•Aplicação prática de teorias gerenciais;
•Desenvolvimento de habilidades;
• Oportunidade de experimentar sem correr riscos de causar danos reais;
• Integração dos conhecimentos de diferentes áreas.

Fonte: Elaborado pela autora, 2011

Santos e Lovato (2007) não apontam desvantagens, porém transcrevem pontos fracos

descritos por diversos autores. Estes são resumidos no Quadro 9.



Quadro 9 - Pontos fracos dos JE

Autor: Arbex et aI (2006)

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

Autor: Lopes (2001)

• A complexidade de desenvolver urnjogo novo e de compreender urnjogo pronto;
• Falta de professores com perfil adequado para coordenar a atividade;
• O animador deve ser um profundo conhecedor do modelo e das relações entre as., .vanavelS;
• Dificuldade de adaptar o modelo às mudanças ambientais que se refletem nas estratégias.

Autor: Bernard (2006)

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

Autor: Martinelli (1988)

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

Autor: Sauaia (2006)

• Modelo excessivamente complexo para alunos e professores;
• Condução por professores despreparados.

Fonte: Santos e Lovato, 2007, p. 6

3.3.0BJETIVOS E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS JOGOS DE EMPRESAS

Os objetivos dos JE são proporcionar uma visão macro ou a visão de uma determinada

área. No primeiro caso objetiva-se promover a integração das áreas funcionais. No segundo

caso, um jogo funcional, é a gestão de uma área ou departamento específico da empresa como

37
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marketing, finanças ou produção, que objetiva diagnosticar os problemas e procura solucioná-

los (SAUAIA, 1995; TANABE, 1977; LACRUZ, 2004).

Os principais objetivos dos JE, segundo Tanabe (1977) são: a) Treinamento; b)

Didático e c) Pesquisa:

a) Treinamento: para desenvolver habilidades para a tomada de decisão;

b) Didático: transmissão de conhecimentos por meio da prática vivencial, e

c) Pesquisa: descoberta de soluções para problemas do ambiente organizacional, um

laboratório onde se propõe descobrir soluções, testar a teoria e investigar os comportamentos

individuais e do grupo.

Para Sauaia (1989, p. 44) existem três objetivos nos JE: a) Aumento do

Conhecimento; b) Desenvolvimento de Habilidades e c) Fixação de Atitudes:

a) Aumento do Conhecimento: por meio de aquisição de novos conhecimentos;

b) Desenvolvimento de Habilidades: mediante a competência técnica que corresponde

a habilidades voltadas à solução de problemas, e da competência de comportamento que

corresponde ao conjunto de habilidades de relacionamento entre os integrantes e os grupos.

c) Fixação de atitudes: atitudes que sejam adequadas ao ambiente de trabalho,

relacionadas com os novos conhecimentos e ao desenvolvimento de habilidades.

No que se refere às características, a principal característica dos JE é promover a

dinâmica vivencial. Os JE representam um ambiente simulado de uma dada realidade de

forma simplificada, possibilitando aos participantes a avaliação das decisões empreendidas,

analisando as conseqüências por meio dos resultados obtidos (SAUAIA, 1989).

A idéia básica dos JE é promover a repetitiva interação entre os participantes e o

modelo. A ação humana é fundamental, interferindo e moldando e sequência das situações e

delas extraindo ensinamentos.

Para Tanabe (1977) apud Kallas (2003, p. 5) são quatro as características básicas dos

JE:

a) Os JE apresentam um ambiente simulado que substitui os elementos do sistema real

não explicitamente representados por pessoas nos jogos;

b) Todas as variáveis de decisão estão expressas no modelo, algumas de forma clara e

definida, enquanto outras só são reveladas de modo bastante vago e superficial;

c) Procuram desenvolver as interações entre os participantes e o meio simulado e deles

entre si, como empresas disputando um mercado;
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d) Os JE, por mais complexos que sejam, apresentarão apenas uma parcela da

realidade.

Para Kirby (1995 apud D'Elboux, 2008) as características essenciais em um JE são: a)

uma meta de aprendizado; b) definições de quais comportamentos fazem ou não parte da

atividade, e quais as consequências desses comportamentos; c) o elemento explícito de

competição entre os participantes; d) alto grau de interação entre os participantes; e) um final

definido do jogo; f) existência de vencedores e perdedores.

3.4.PROCEDIMENTOS E ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM JOGO DE

EMPRESAS

3.4.1. Construção de Simuladores Organizacionais

A base para o desenvolvimento de um JE é o simulador, que por meio deste é possível
,

representar situações reais em ambientes simulados. E uma ferramenta que permite a

aplicação do JE referente ao processo de gestão simulada, onde os participantes possuem

papel ativo nas tomadas de decisões (ROSAS e SAUAIA, 2006, p.74).

Goosen (1981, apud Westphal e Lopes, 2007) descreve que é necessário seguir

algumas etapas básicas para melhor elaboração de simuladores, descrevendo 8 etapas: (a)

desenvolver o delineamento geral do jogo ou o cenário da simulação; (b) traduzir o cenário

geral em relatórios financeiros e outros relatórios desejados; (c) para cada elemento dos

relatórios financeiros (ativos, passivos, patrimônio líquido, entradas e despesas), criar uma

equação que determine os balanços finais ou montantes; (d) construir as funções matemáticas

que dêem às simulações a dinâmica necessária e o realismo para atingir a aceitação dos

participantes; (e) construir os algoritmos necessários para produzir os valores de decisão,

necessários para as equações dos relatórios financeiros; (f) atribuir valores específicos para

todos os parâmetros e limitações da simulação, funções matemáticas e funções algorítmicas;

(g) escrever o programa de computador para processar decisões e produzir os resultados da

simulação; (h) escrever o manual do participante.

Os elementos estruturais do desenvolvimento de simuladores destacados por Westphal

e Lopes (2007, p. 147) são: a) cenários; b) decisões; c) modelagem de funções e algoritmos; e

d) a avaliação de desempenho de participantes.
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a) cenários: O cenário é uma história que descreve a economia, na qual a indústria esta

inserida e o efeito da economia nas empresas que competem. Além disso, explica o potencial

para crescimento, a taxa de inflação esperada e quais variáveis exógenas afetam a economia.

O cenário é a representação ou descrição da indústria que esta sendo simulada e das empresas

contendo as referências para as variáveis externas à empresa (variáveis sazonais e

econômicas) e internas (as variáveis de decisão) que afetam o cenário do jogo;

b) decisões: as simulações são compostas por um conjunto de decisões estratégicas e

táticas, que se relacionam entre si de forma harmônica, por meio de algoritmos e equações

matemáticas relacionadas às áreas funcionais da empresa como: produção, marketing

finanças, contabilidade e economia. Scherpereel (2005, apud Westphal e Lopes, 2007, p. 149)

aponta a necessidade pedagógica da simulação que está sendo construída: "(1) a fim de

reforçar e construir habilidades de tomada de decisão em seus participantes, numa abordagem

normativa e racional ou então, (2) com objetivo que haja entendimento da situação e sua

complexidade e responda de uma forma sintética e intuitiva";

c) modelagem de funções e algoritmos: algoritmo é definido por Teach (1990) apud

Westphal e Lopes (2007, p. 149) "como procedimentos operacionais ou equações que, com

base nas decisões (variáveis endógenas) e nas condições econômicas simuladas (variáveis

exógenas) as combinam com fatos históricos e calculam as saídas, os resultados".

Westphal e Lopes (2007, p. 150) apontam três abordagens principais para modelagem

de algoritmo: 1) modelo de Gold e Pray; 2) o modelo de Goosen; 3) o modelo de Teach.

1) o modelo de Gold e Pray: consiste em um sistema composto por uma série e

equações matemáticas fundamentadas em funções de demandas multiplic~tivas para

empresas e para a indústria com elasticidades variáveis; efeito residual exponencial ........-...

variáveis de demanda (consiste na atribuição de pesos para a importância de informaçõe-

históricas, para determinação da de~anda, tal qual efeito residual da propaganda em períod .

anteriores;

2) o modelo de Goosen baseia-se na interpolação para obtenção dos valores

variáveis dependentes para todos os valores possíveis das variáveis independentes. E

modelo requer a definição da representação gráfica do relacionamento da função a r

modelada, podendo ter múltiplos pontos de inflexão e de mínimo e máximo, caso seja de e~

do desenvolvedor;
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3) o modelo de Teach combina fatores econômicos como preço e propaganda com um

conjunto de atributos fisicos do produto, para determinar o market share, como também o

nível de demanda agregada utilizada na simulação.

d) avaliação do desempenho dos participantes: é o método de como avaliar o

vencedor, na grande maioria dos JE o lucro das empresas vem sendo utilizado como medida

para habilidade gerencial. Teach (1987) apud Westphal e Lopes (2007, p. 150) defende que

sejam incluídos critérios de avaliação do processo decisório gerencial, baseado em erros de

previsão como também, a priorização das análises de ganho de longo-prazo, em detrimento às

de curto prazo.

3.4.2. Construção de Jogos de Empresas

Sauaia e Rodrigues (2005, p.3) determinam como o primeiro passo para o

desenvolvimento de um JE procurar estabelecer algumas perguntas norteadoras que

necessitam ser respondidas como forma de embasar o caminho para a construção de um jogo,

tais como: "a) qual o objetivo do jogo; b) quais as formas do jogo; c) qual a melhor opção de

JE a ser usado; d) qual o público-alvo; e e) quais são as características do JE". Estes aspectos

são resumidos no Quadro 10.

Quadro 10 - Aspectos norteadores para construção de um JE

Aspectos Descrição

Objetivo do jogo

Definir os objetivos de aprendizagem, quais aspectos e de qual
forma serão abordados; buscar o entendimento claro dos objetivos
educacionais do treinamento, buscando a essência do que se
pretende por meio da realização do treinamento;

Formas do jogo Definir questões a serem abordadas (conceitos / áreas de negócio);
definir tipo da simulação e o cenário do jogo (setor);

Melhor opção de JE a
ser usado Qual o nível de complexidade a ser utilizado;

Público-alvo A quem o jogo se destina, quem serão os usuários ao qual o jogo se
destina

Quais regras a serem inseridas, qual o tipo de manual, se utilizarão
algum tipo de software, quais variáveis serão analisadas, o grau de
interação dos participantes

Características do JE

Fonte: Sauaia e Rodrigues (2005)
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Schafranski (1998, p. 9) apud D'Elboux (2008, p. 210) apresenta uma abordagem mais

estruturada acerca dos critérios que devem ser seguidos no desenvolvimento de um jogo de

empresa. Para o autor, deve-se determinar qual tipo de jogo será criado, qual o público alvo,

qual o nível de complexidade do modelo, e qual o papel do animador do jogo. Após essa

primeira etapa, segue-se para a caracterização do cenário, as informações de comunicação e

explanação de cada papel e o objetivo de cada participante. Schafranski (1998) apresenta um

resumo das etapas para a construção de um JE conforme a Figura 4.

Analisar os jogos Defmir o objetivo do Executar entrevista
•• ....••... -existentes jogo (1) com executivos da

,~re~

~,
Definir as decisões

dos jogadores (2)

~
,

Desenvolver o modelo
Fluxo de informações

matemático (3)

,, ~,
Definir os objetivos ...• ••••• Defmir a dinâmica (4) ...• •••••

Criar Cenários, Papéis- •.... - •....

dos jogadores

~,
Realizar a ..• •.. Desenvolver o modelo ...•- •... ..•

programação (5) de relatórios

+
Realizar Testes, Ajustes e Modificações (6)

~,
Confeccionar manuais e

docurnentações(7)

Figura 4 - Etapas para criação de um JE
Fonte: Schafranski, 1998, p. 11 apud D'Elbeoux, 2008, p. 211

Niedersberg (2007) diverge de Schafranski (1998) quanto ao desenvolvimento de um

JE, onde declara consistir basicamente em construir um modelo conceitual e um modelo

matemático, onde serão estabelecidas as relações entre as funções da empresa em termos
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matemáticos, buscando o equilíbrio na complexidade do JE, de maneira a evitar a

desmotivação dos participantes mediante a alta complexidade ou a falta da mesma. Terminada

a modelagem segue-se para o desenvolvimento do cenário, o fluxo de informações, descrição

dos papéis e objetivos dos jogadores. A programação é a etapa seguinte, onde é necessário um

programa de software com interface amigável, ou seja, um ambiente computacional capaz de

estimular a interatividade, promovendo a motivação para a aprendizagem. A etapa de ajustes e

correções deverá ser realizada após as aplicações de teste do JE, sendo [malizado com a

elaboração de um sistema de ajuda, um manual e a documentação do sistema.



4. METODOLOGIA

4.1.PERSPECTIV A TEÓRICA

Metodologia é o estudo dos métodos, das etapas a seguir de um determinado processo.

Tem como objetivo captar e analisar as características dos vários métodos disponíveis, avaliar

suas capacidades, potencialidades, limitações ou distorções e criticar os pressupostos ou as
,

implicações de sua utilização. E também considerada uma forma de conduzir a pesquisa ou

um conjunto de regras para ensino de ciência e arte (Vergara, 2009; Texeira, 2007).

O presente trabalho se caracteriza como pesquisa de natureza aplicada, pois gera

conhecimentos novos e úteis para aplicação prática dirigida para a solução de possíveis

problemas; tem abordagem qualitativa, por não requerer uso e métodos de técnicas

estatísticas; e de objetivo exploratório, que envolve levantamento bibliográfico; entrevista

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de

exemplos que estimulem a compreensão (SILVA, 2001).

4.2.PROBLEMA DE PESQUISA

O objeto de estudo é o foco central da investigação, não é ° assunto, mas o que tem

dentro do assunto amplo. Neste trabalho, tratam-se as relações presentes na prestação de

serviços de transportes de carga expressa.

Em sua consecução serão identificados os principais conceitos sobre transportes e JE

com o intuito de criar um caso na área de transporte evidenciando o conjunto de decisões

gerenciais necessárias para o desenvolvimento de um JE no setor de transporte de cargas

expressas.

4.3.ETAP AS DE DESENVOLVIMENTO

O presente trabalho foi desenvolvido em quatro etapas:
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1° etapa: foram realizadas pesquisas bibliográficas em material publicado em livros,

artigos, dissertações e teses sobre transporte rodoviário, com o objetivo de conhecer as

características e as variáveis envolvidas no processo decisório da atividade de transporte;

Realizou-se uma pesquisa informal e não estruturada efetuada em três empresas

diferentes que oferecem o serviço de entrega (drogaria, pizzaria e loja de lanches) na cidade

de Volta Redonda, região sul do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de conhecer quais

os modelos utilizados no serviço de entrega, qual a forma de contratação de mão de obra,

quais dispositivos de cargas e verificou-se a maior incidência de 4 modelos de motos

representados nas Figuras 10, 11, 12 e 13.

2° etapa: foram realizadas pesquisas bibliográficas em material publicado em livros,

artigos, dissertações e teses sobre JE, com o objetivo de conhecer o histórico, perspectivas e

sua utilização na área educacional;

Foi realizado um estudo das principais publicações brasileiras nos anais do Encontro

Nacional de Pós-Graduação em Administração (Enanpad) nos últimos 11 anos, Seminário de

Administração da USP (Semead) dos últimos 7 anos e verificou-se a o crescente aumento de

publicações sobre o tema, para verificar a evolução dos estudos sobre JE no Brasil, e

verificou-se o aumento de artigos publicados na última década, o Quadro 11 evidencia esta

evolução.

Também foi realizado um estudo das publicações da Associação Nacional de Pesquisa

em Transporte (Anpet), nos anos de 2010 a 2007 e nos anos de 2005 e 2004, com o objetivo

de verificar o desenvolvimento de JE no setor de transportes, porém constatou-se a existência

somente de dois relatórios de Dissertações sobre JE aplicados à área de transportes.

3°etapa: a autora participou de treinamento em jogos de empresas em três jogos

desenvolvidos na área de transporte: 1) aéreo, 2) rodoviário e 3) aquaviário; com o intuito de

conhecer o desenvolvimento de um JE com foco na área de transporte; O treinamento foi

realizado no Laboratório de Transporte de Cargas (LTC) vinculado ao Programa de Pós-

graduação em Engenharia de Transportes da COPPE/UFRJ;

4° etapa: a partir do conteúdo apreendido nas etapas anteriores a autora desenvolveu

um caso evidenciando as relações necessárias para dar suporte a elaboração de um jogo de

empresas na área de transporte. O foco foi em transporte rodoviário de cargas expressas.
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Quadro 11- Artigos apresentados no Enanpad e Semead

JEem
Ano Anais SobreJE transporte

Semead 7 O

2010 Enanpad 4 O

Semead 4 O

2009 Enanpad 5 O

Semead 6 O

2008 Enanpad 6 O

Semead 2 O

2007 Enanpad 4 O

Semead 2 O

2006 Enanpad 4 O

Semead 4 O

2005 Enanpad 3 O

Semead 3 O

2004 Enanpad 3 O

Semead

2003 Enanpad 2 O

Semead

2002 Enanpad O O

Semead

2001 Enanpad O O

Semead

2000 Enanpad O O
Fonte: Elaborado pela autora, 2011



5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para elaboração do caso que é proposto neste trabalho, baseou-se no processo definido

por Schafranski (1998), foi detenninado qual tipo de jogo será criado, ° público alvo, o nível

de complexidade do modelo, e o papel do animador do jogo. Determinou-se a caracterização

do cenário, e dentro das etapas definidas por Schafranski (1998) e evidenciado na Figura 4

este trabalho limita-se à: definir o objetivo do jogo, definir as decisões dos jogadores, e definir

a dinâmica do jogo

5.1.DESCRIÇÃO DO CASO PROPOSTO

o modelo de distribuição de cargas expressas possui as seguintes características:

coleta, transporte e distribuição como ilustrado na Figura 5. A dinâmica de funcionamento se

baseia no transporte de pequenas cargas, abordando o planejamento da prestação de serviço,

onde o participante do jogo precisa lidar com o nível de serviço e os custos de transporte,

simulando as principais decisões relacionadas às atividades de transporte de cargas expressas

de pequeno volume (motoboy).

• CeiltralCon an

Figura 5 - Característica de Distribuição
Fonte: Elaborado pelo autora, 2011
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o principal objetivo do caso proposto é que os participantes desenvolvam a

capacidade de oferecer o melhor nível de serviço ao menor custo possível. Como são

objetivos conflitantes busca-se o equilíbrio entre custos do serviço e o nível de serviço do

mesmo. Neste sentido, serão considerados os seguintes aspectos para avaliar as equipes: a)

Decisões de Investimento; b) Decisões de Financiamento; e c) Decisões Operacionais, que

impactam nos demonstrativos financeiros e de acordo com Helfert (2000) constituem as

decisões empresariais básicas, conforme a Figura 6.

•comprormssos para
obtenção de recursos

Investimentos

Selecionar e criar

Financiamentos

Selecionar e
procurar alternativas

prudentes de
~:lnt:l~?lo

Operações

Operar os recursos
com custos
competitivos

Figura 6 - As decisões empresariais básicas
Fonte: Helfert, 2000, p. 19.

a) Decisões de Investimento: inicialmente as empresas precisam decidir sua estrutura

física: aquisição de frota própria, da sede da empresa, que acarretam custos de oportunidade e

também despesas de depreciação.

b) Decisões de Financiamento: as empresas possuem o capital limitado em

R$40.000,00, capital suficiente para as despesas operacionais. Cabe a cada empresa decidir

recorrer a Instituição XYZ solicitando um empréstimo de acordo com suas decisões de

investimento, com taxas conforme o BNDS (2011). Porém para emprestar esse recurso o

banco cobra uma taxa de R$I.550,00.
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Quadro 12 - Taxa de financiamento

Tipo de taxa Alíquotas

Taxa Básica (ao ano) 6%

TJLT 4,8%

Fonte: Elaborada pela autora com base no BNDS, 2011

c) Decisões operacionais: as decisões em relação aos investimentos trazem

conseqüências para as operações. Se a empresa tiver frota própria terá custos com mão-de-

obra, manutenção, combustíveis, licenciamento etc. Se a opção for pela terceirização os

custos serão referentes à contratação dos serviços. Destaca-se que, além da diferença nos

custos a empresa que tiver frota própria terá um nível de serviço superior quando comparado

com àquela que optou pela terceirização.

Para acompanhar a evolução financeira da empresa serão analisadas as áreas de

operações, investimentos e financiamentos, por meio de dois demonstrativos: Balanço

patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercício. Este último terá um ajuste no qual as

despesas de depreciação serão incorporadas ao Lucro Líquido e este resultado será tratado

como Fluxo de Caixa Contábil.

5.2.ELEMENTOS DE DECISÃO

5.2.I.Mercado atendido

o caso proposto irá simular a atuação de quatro empresas de prestação de serviço de

transporte de cargas expressas, atuantes no mesmo ambiente competitivo. As empresas

transportadoras, representadas pelas equipes Vermelha, Azul, Verde e Roxo, encontram-se na

mesma distância do mercado a ser atendido conforme a Figura 7.

O cenário simula uma região de 54km2 de área urbana onde se encontram instaladas

4.890 empresas em atividade (escritórios de profissionais liberais, consultórios, lojas

comerciais, bancos e indústrias) que demandam pelo serviço de entrega expressa.
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Empresas prestadoras
de serviço de entrega
expressa

Figura 7 - Característica geográfica
Fonte: Elaborado pelo autora, 2011

5.2.2. Tipo de serviço

O serviço é o transporte de carga expressa. É indicado para encomendas que

necessitam de máxima urgência e precisão. As cargas transportadas variam desde

documentos, encomendas, cargas frágeis e medicamentos.

Quanto aos tipos de volumes manuseados, pode-se segmentar a carga expressa em

envelopes (cargas com volume até lkg), caixa pequena (cargas com volume até 2kg), caixa

média (cargas com volume até 5kg), caixas personalizadas pelos clientes (cargas com

volumes até 30kg).

5.2.3. Estrutura da empresa

O capital inicial de cada empresa é disponibilizado em espécie, tal como expresso no

Balanço Patrimonial simplificado apresentado no Quadro 13, que é o capital suficiente para as

despesas administrativas do primeiro trimestre de atividade. São classificadas como despesas

administrativas o valor do aluguel do escritório empresa caso não decida comprar as

instalações, o salário do pessoal administrativo, telefone etc.

Para inicio das atividades, cada empresa participante precisa solicitar um empréstimo

bancário na instituição XYZ, com juros descritos conforme a necessidade de capital descrito

no Quadro 12, para investimento de frota, ou se preferir não solicitar o emprestimo e optar por

tercerizar o serviço, contratando motoboys com moto própria. A empresa também pode
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solicitar o empréstimo para a compra das instalações da empresa, ou pode optar por pagar

aluguel.

Quadro 13 - Balanço Patrimonial Simplificado

Ativo Circulante Passivo Circulante R$O,OO
Caixa R$40.000,OO

Patrimônio Líquido
Ativo Não circulante R$O,OO Capital Social R$40.000,OO

Fonte: Elaborada pela autora, 2011

5.2.4. Preços

Para o cálculo do preço do serviço, à medida em que o jogo se desenvolve devem ser

consideros três conjuntos de informações: 1) Informações repassadas pelo instrutor; 2)

Opções estratégicas adotadas pela própria empresa para atender à demanda; 2) Opções

estratégicas dos concorrentes.

1) Informações apresentadas pelo instrutor, são informações que não podem ser

controladas pelas empresas:

a) Tamanho de mercado (nivel de atividade), b) as exigências do governo, c) Custo de

capital

a) Tamanho de mercado (nível de atividade): o mercado impõe às empresas a

demanda. Cada empresa possui um potencial de atendimento que é estimulado por sua

política de marketing e inibido pelas decisões das outras empresas.

b) Exigências do governo: interfere no preço do combustível, no imposto sobre serviço

prestado (ISS) e no Imposto de Renda. O Banco é administrado pelo governo, que estipula a

taxa básica de juros que serve de referência para as operações financeiras.

c) Custo de capital: ao aplicar recursos na empresa, espera-se um retomo mínimo a

título de remuneração de capital, a taxa de captação dos recursos denota o custo de capital que

representa a taxa de financiamento da empresa.

2) Opções estratégicas da própria empresa, ações que podem ser controladas pelas

empresas:
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Investimentos e Despesas (estutura: sede e frota): para investimento na frota precisa

solicitar financimento no Banco com as taxas descritas descritas no Quadro 9. Com o

empréstimo do Banco a empresa pode optar em comprar ou alugar o escritório.

3) Opções estratégicas dos concorrentes

Tratam-se de informações que dependem da dinâmica do jogo (concorrência): as

decisões dos concorrentes são desconhecidas e não podem ser controladas pela empresa.

5.2.5. Características dos Custos

Conforme apresentado por Figueiredo et ai (2008), os custos variáveis terão como

parâmetro de comparação a distância percorrida, serão considerados aqueles que variam

diretamente a distância. Os Custos fixos serão considerados aqueles que independem da

distância percorrida.

5.2.6. Características da Demanda

A demanda é composta por empresas que necessitam de serviço de entrega de carga
,

expressa, com rapidez e confiabilidade e custo acessível. E muito sensível ao preço, como

também à propaganda, assim preços baixos e investimentos em propaganda podem estimular

a demanda aumentando market share da empresa prestadora.

Os preços muito acima da média do mercado desestimulam a demanda, ainda mais se

o investimento em marketing for insuficiente, pois somará a redução das duas variáveis.

Os investimentos em marketing possuem um ponto ótimo, se os investimentos forem

abaixo deste ponto, o efeito na demanda será insuficiente. Caso os investimentos superem o

ponto ótimo ocorre o efeito de saturação. O mercado é baseado em estimativas, e estas não

são determinantes, pois podem ser afetadas pelas decisões das outras empresas.

O ponto ótimo dos investimentos em marketing é calculado por meio da média comum

de todos os investimentos. Assim investimentos abaixo da média são insuficientes e

ocasionando num market share menor proporcionalmente relativo ao desvio entre a média e o

investimento da empresa, e investimentos acima da média sofrerão efeitos neutros, conforme

o Quadro 14.
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Quadro 14 - Desvio-padrão e investimento em marketing

10' 20' 30' 1 0', 20'e 30'
- 3 graus - 2 graus - 1 grau Média Efeito Nulo

Reduzem 15% Reduzem 9% Reduzem 3% Saturação do
mercado

Fonte: Elaborado pela autora, 2011

Os investimentos em manutenção da frota aumentam a confiabilidade dos clientes na

empresa e impacta positivamente na demanda. Para o cálculo do grau de confiabilidade dos

clientes é necessário extrair a média aritmética dos investimentos de manutenção de todas as

empresas, calcular o desvio-padrão (O') e comparar o valor do investimento em relação à

média e ao desvio-padrão.

Se o investimento em manutenção da empresa estiver acima da média um desvio-

padrão, ela obtém um grau de confiabilidade e aumenta sua demanda em 3% em relação ao

período anterior, caso contrário será reduzido 3%, conforme demonstrado no Quadro 15.

Quadro 15 - Desvio-padrão e grau de confiabilidade

30' 26 10' 10' 20' 30'
-3 Graus - 2 Graus - 1 Grau 1 Grau 2 Graus 3 Graus

Média
Reduz Reduz Reduz Aumenta Aumenta Aumenta
15% 9% 3% 3% 9% 15%

Fonte: Elaborado pela autora, 2011.

Encontram-se instaladas 4.890 empresas em atividade, sendo que apenas 10% utilizam

o serviço de entrega, solicitando-o uma média de 20 entregas/dia, com duração média de 30

minutos.

Em relação ao atendimento, que depende da localização de cada empresa, ela pode

optar em atender por dois tipos de clientes. O primeiro se distancia do escritório num raio de

até 15km, com tempo médio de serviço de 40 minutos, o preço médio cobrado pelo mercado

nesta área é de R$ 8,00/entrega, enquanto o segundo possui uma distância de até IOkm, com

tempo médio de entrega de 20 minutos e possui um preço médio de R$5,50/entrega.
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Cada funcionário trabalha em média 8 horas por dia, com intervalo de 2 horas para o

almoço, de segunda-feira a sexta-feira. Para cada motocicleta adquirida é necessário um

motoboy contratado.

15km

IOkm

Escritório

Figura 8 - Distância dos clientes em potencial a serem atendidos
Fonte: Elaborado pela autora, 2011

5.2.7.. Características do Sistema de Transporte

A empresa pode optar adquirir frota própria por meio de empréstimo bancário, ou

terceirizar, total ou parcialmente a frota, que irá reduzir na confiabilidade e diminuir o

mercado atendido. Caso a empresa adote a terceirização da frota, ela reduz o custo com

manutenção, porém perde na confiabilidade, ocasionando perda de participação de mercado.

Para o cálculo de terceirização, é necessário extrair a média aritmética dos percentuais

terceirizados de todas as empresas e calcular o desvio-padrão (o) e comparar o percentual de

terceirização em relação à média e ao desvio-padrão, de fonna inversa que é realizado no

investimento em manutenção.

Se a terceirização da empresa estiver acima da média um desvio-padrão, ela perde um

grau de confiabilidade e reduz sua demanda em 3% em relação ao período anterior, caso

contrário será ampliado em 3%, conforme demonstrado no Quadro 16
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Quadro 16 - Desvio-padrão e grau de terceirização

30' 20' 10' 10' 20' 30'

-3 Graus - 2 Graus - 1 Grau Média 1 Grau 2 Graus 3 Graus

Aumenta Aumenta Aumenta Reduz Reduz Reduz
15% 9% 3% 3% 9% 15%

Fonte: Elaborado pela autora, 2011.

Ao final de cada período será calculado a depreciação da frota proporcional ao

período, conforme Receita Federal (2011) o prazo de vida útil das motocicletas é de 4 anos

com taxa de depreciação 25% ao ano. As despesas de depreciação serão incorporadas ao

Lucro Líquido e este resultado será tratado como Fluxo de Caixa Contábil.

5.2.8. Perfil da Frota

De acordo com pesquisa efetuada em empresas que oferecem o serviço de entrega na

cidade de Volta Redonda, região sul do Estado do Rio de Janeiro, verificou-se a maior

incidência de 4 modelos de motos representados nas Figuras 9,10, 11 e 12. Porém, conforme a

resolução do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) n0356 de 02/08/2010 o modelo

Ronda Pop 100 não é recomendado para transporte de cargas e não poderão ser efetuadas

modificações, substituições e ajustes na estrutura da moto.

A empresa pode optar por 3 modelos, conformes as Figuras 9, 11 e 12, cujas

especificações técnicas se encontram nos Anexos 1, 2 e 3.

Quanto ao consumo de combustível, apresenta-se uma estimativa no Quadro 17.

Quadro 17 - Estimativa de consumo médio

Modelo Consumo médio (kmII)

Ronda Biz 125 40km/l

Honda CG Cargo 125 37km/l

Honda CG 125 Fan 35km/l

Fonte: Elaborado pela autora, 2011
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Figura 9 - Moto Modelo Honda Diz 125
Fonte: Honda, 2011

Figura 11- Moto Modelo Honda CG 125
CARGO

Fonte: Honda, 2011

Figura 10- Moto Modelo Honda Pop 100
Fonte: Honda, 2011

Figura 12- Moto Modelo Honda CG 125
FAN

Fonte: Ronda, 2011

5.2.9. Características dos acessórios

As empresas prestarão o serviço de coleta, transporte e entrega de cargas expressas de

pequeno volume (até 30 Kg) por meio de motocicletas equipadas com dispositivos de

transporte: a) baú; b) grelha; e c) alforjes, bolsas ou caixas laterais.

a) baú - de acordo com a Resolução nO356 do CONTRAN dispositivo fechado, com

as medidas 60cm de largura, a altura não pode exceder a 70cm de sua base central "medida a

partir do assento do veículo", e o comprimento não pode exceder a extremidade traseira do

veículo;

b) grelha - a Resolução nO356 do CONTRAN o dispositivo aberto, com as medidas

de 60cm de largura, a altura não deve exceder a 40cm de sua base central "medida a partir do

assento do veículo", e o comprimento não pode exceder a extremidade traseira do veículo;

c) alforjes, bolsas ou caixas laterais - a largura não poderá exceder as dimensões

máximas dos veículos, medida entre a extremidade do guidão ou alavancas de freio à
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embreagem, a que for maior, conforme especificação do fabricante do veículo; o

comprimento não poderá exceder a extremidade traseira do veículo; a altura não superior à

altura do assento em seu limite superior, conforme a Resolução nO356 do CONTRAN.

5.3.MANUAL DO JOGO

o manual é dividido em duas partes: A primeira parte explica as características do

jogo, sua dinâmica e o número de participantes. A segunda explica as regras, juntamente com

instruções de como funcionam as variáveis presentes no jogo.

5.3.1. Características do jogo

A operação do jogo será computadorizada, e o software será desenvolvido

posteriormente. Irá possuir ciclos repetitivos e seqüenciais, de forma interativa, onde as

decisões de uma equipe interferem nos resultados dos demais.

As decisões terão por base a análise econômica (conduzidas sob certeza) e as decisões

estratégicas (conduzidas sob incerteza), e a combinação destes dois produzirá resultados

negativos ou positivos que sinalizará sucesso ou fracasso medido por indicadores de

desempenho.

O desempenho será medido pelo lucro acumulado, índices de liquidez, de atividade, de

endividamento e rentabilidade. Pois segundo Gitman (2000) os três primeiros índices medem

fundamentalmente risco enquanto os índices de rentabilidade medem retorno.

,
Quadro 18 - Indices de Liquidez

Liquidez,
Indice Fórmula

Liquidez Geral Ativo Total
Passivo Total

Liquidez corrente Ativo Circulante
Passivo Circulante

Fonte: Adaptado de Sauaia (2008, p.16)
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,
Quadro 19 - Indices de Rentabilidade

Rentabilidade,
Indice Fórmula

Margem Líquida Lucro líquido após IR
Receita

Margem Bruta Vendas - Custo dos Serviços Prestados)
Vendas líquidas

Retomo do Ativo Total (ROA) Lucro líquido após IR
Ativo Total

Retomo do Capital Próprio (ROE) Lucro líquido após IR
Patrimônio Líquido

Fonte: Adaptado de Sauaia (2008, p.16)

, .

Quadro 20 - Indices de Atividade

Atividade,
Indice Fórmula

Giro do Capital Circulante Vendas líquidas
Ativo Total

Giro do Ativo Vendas
Ativo Total

Giro do Imobilizado Vendas
Ativo Imobilizado

Giro de Caixa Caixa
Vendas Líquidas

Fonte: Adaptado de Sauaia (2008, p.16)

,
Quadro 21- Indices de Endividamento

Endividamento
,
Indice Fórmula

Endividamento Geral Passivo Total
Ativo Total

Endividamento sobre o ativo Passivo Total
Ativo Total

Endividamento sobre o Patrimônio Passivo Total
Líquido Patrimônio Líquido
Fonte: Adaptado de Sauaia (2008, p.16)

5.3.1.1 Dinâmica do Jogo e número de participantes

Os elementos que compõem o jogo são: a) as equipes; b) o instrutor/facilitador; c) o

software (a ser desenvolvido) e d) as fontes de informação, conforme a Figura 13.
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Figura 13 - Dinâmica do Jogo
Fonte: Elaborado pela autora, 2011

A primeira etapa do jogo consiste em organizar os participantes em quatro equipes

com até quatro integrantes, para facilitar o processamento das decisões e propiciar melhor

interação entre os participantes de cada equipe. Cada equipe corresponde a uma empresa e

estarão competindo entre si. Cada equipe recebe o manual com as principais informações

sobre o mercado a ser atendido, o capital disponível, as opções de financiamento, e as opções

de investimento. Além de apresentar as regras e os modelos matemáticos, descreve os
,

relatórios que cada equipe receberá do instrutor. E aconselhável a leitura prévia do manua,

para em um segundo momento sejam tomadas as decisões.

Nessa etapa, o instrutor elabora os relatórios iniciais com as informações para a

tomada de decisão como o a previsão do nível de atividade do mercado, o preço de

combustíveis, as taxas de juros, e disponibiliza para as equipes juntamente com o manual do
•Jogo.

A segunda etapa do jogo consiste nas reuniões de cada equipe para ler os relatório

disponíveis e iniciar as tomadas de decisão. O resultado dessas reuniões são as tomadas de

decisão. Para registro das mesmas cada equipe preenche o formulário de decisão, que consi e

em informar ao instrutor como cada equipe irá gerir sua empresa no próximo perío •,

conforme apresentado no Anexo 4.

As decisões são postadas diretamente no software pelo instrutor ou pela equipe, e

instrutor realiza o processamento das decisões, conforme o formulário de decisão.

processamento se dá por meio das fórmulas desenvolvidas no modelo matemático, que nã

fazem parte do escopo deste trabalho e serão realizadas posteriormente. A partir do
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processamento o instrutor apura e libera os resultados, elabora novos relatórios para

disponibilizar as equipes para tomada de novas decisões.

A partir das decisões tomadas pelos participantes, a cada fim de período ocorrerá o

fechamento com elaboração do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do

Exercício de cada empresa. Esses demonstrativos servirão de base para cálculo dos índices de

liquidez, atividade, endividamento e rentabilidade.

O desempenho das empresas no jogo será medido pela análise dos índices financeiros.

Cada grupo de índice receberá um grau de importância. Para isso, atribui-se um peso para

cada conjunto de índice, como no Quadro 22.

Quadro 22 - Avaliação das decisões
,

Grupo Indice (média aritmética) Peso Cálculo

Liquidez
Liquidez geral

0,2 Média x Peso
Liquidez corrente

Giro do Capital Circulante

Giro do Ativo
Atividade 0,3 Média x Peso

Giro do Imobilizado

Giro de Caixa

Endividamento Geral

Endividamento Endividamento sobre o Ativo 0,1 Média x Peso

Endividamento sobre o PL

ROE
Rentabilidade 0,4 Média x Peso

ROA

Total

Fonte: Elaborado pela autora, 2011

Na entrega dos resultados, o instrutor deve dar um feedback de fatos relevantes no

período, buscando mostrar o como e o porquê dos erros e acertos, objetivando mostrar as

implicações de certas decisões vinculadas às estratégias e a análise econômica financeira.
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5.3.2. As variáveis de decisão

Para o funcionamento do jogo as variáveis de decisão são:

1- Solicitar financiamento do Banco;

2- Compra do escritório ou pagamento de aluguel;

3- Terceirização da frota total ou parcial;

4- Compra dos modelos de motos;

5- Compra dos dispositivos de carga;

6- Investimento em manutenção;

7- Investimento em marketing;

8- Compra de combustível;

9- Contratação de Mão de Obra
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5.3.2.1 As regras do jogo

1- Solicitar financiamento do Banco: a empresa para fazer seus investimentos em

veículos é necessário realizar um empréstimo no Banco. O Banco possui uma Taxa básica de

6% + TJLP de 4,8%. Ao solicitar o financiamento ao Banco, a empresa opta por capital de

terceiros, resultando no seu endividamento;

2- Compra do escritório ou pagamento de aluguel: a empresa pode optar em comprar o

escritório ou alugar. Ao decidir comprar, a empresa terá obrigatoriamente que realizar um

empréstimo, resultando em seu endividamento. Ao decidir alugar, a empresa terá a despesa de

aluguel;

3- Terceirização da frota total ou parcial: a empresa pode optar em terce·rizar parcial

ou total. Ao decidir pela terceirização, ela reduz a depreciação, compra de combustível e folha

de pagamento, pois serão gastos de responsabilidade dos terceirizados. Como decorrência da

terceirização, a empresa reduz o nível de serviço, perde confiabilidade dos clientes e reduz

sua participação no mercado;

4- Compra dos modelos de motos: a empresa inicialmente não possui capital

disponível para investimento em veículos, ela precisa solicitar o capital ao Banco e escolher

entre os três modelos disponíveis;

5- Compra dos dispositivos de carga: para cada veículo adquirido, a empresa precisa

comprar o dispositivo de carga, escolhendo entre grelha ou baú. O dispositivo de carga Baú

com capacidade de 30 litros possui um preço médio de R$ 160,00 e o dispositivo de carga

Grelha tem uma capacidade de 30 litros com preço médio de R$ 100,00;

6- Investimento em manutenção: a empresa ao investir em frota própria necessita

realizar a manutenção da frota, que leva ao aumento da confiabilidade, e que ocasiona no

aumento dos custos da empresa;

7- Investimento em marketing: a empresa necessita investir em marketing, que é um

gasto que aumenta os custos da empresa, porém se ela decidir não investir perde market share

reduzindo suas receitas;

8- Compra de combustível: a empresa precisa definir o volume de combustível a ser

adquirida dependendo do tamanho da frota própria, localidade dos clientes;

9- Contratação de Mão de Obra: a empresa precisa de mão de obra caso ela opte por

adquirir frota própria. Com a contratação de mão de obra, ela adquire as despesas de salários e

aumenta o seu custo do serviço.
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De forma geral o jogo deverá apresentar as seguintes características:

• O jogo será formado por 4 equipes de até 4 participantes, onde cada equip

representa uma empresa;

• Cada empresa terá um capital inicial de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para as

despesas administrativas;

• Cada período de decisão corresponde a três meses (1 trimestre);

• A duração do jogo é de quatro rodadas;

• As decisões têm uma duração de no máximo 40 minutos, entregas com atraso

serão penalizadas com multas proporcionais ao tempo de atraso determinadas pelo

instrutor no início das decisões;

• O limite máximo de empréstimo para cada empresa é de R$ 100.000,00;

• Será cobrada uma taxa de R$1.550,00 pelo Banco sobre qualquer valor de

empréstimo (longo prazo e curto prazo) adquirido pelas empresas;

• O ISS possui uma alíquota de 5% sobre a Receita Total cobrada pelo Governo,

pago a cada período;

• Sobre o resultado líquido da empresa incide uma alíquota de 15% de Imposto d

Renda cobrada pelo Governo, pago a cada período;

• Caso o caixa da empresa se tomar inferior a R$10.000,OO, a empresa de erá

solicitar um empréstimo especial para ficar com um caixa mínimo de

R$10.000,OO. O empréstimo especial possui uma taxa de 9,55% a.m, q

conforme o jornal Folha (2010) representa a taxa média de juros para cheque

especial no mês de outubro de 2010.

• No formulário de decisão cada equipe deve descrever os motivos das decisõ

tomadas e os resultados que se espera alcançar com as decisões;



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação ao objetivo geral deste trabalho que foi o de "Criar um caso na área de

transporte evidenciando o conjunto de decisões gerencias necessárias para o desenvolvimento

de um Jogo de Empresas" conclui-se, que o caso desenvolvido apresenta as principais

decisões gerenciais relacionadas ao setor escolhido, assim como as relações de causa e efeito

destas decisões.

Nesse sentido, buscou-se criar condições para a elaboração de um jogo que propicie

aos participantes as consequências progressivas de suas decisões, a aprendizagem pelo

envolvimento pessoal e que permita por meio da simulação em curto espaço de tempo

realidade simplificada de uma empresa, o modelo dinamiza vários meses simulados em

poucas horas reais.

Destaca-se que o JE a ser desenvolvido com base no caso apresentado pode ser

utilizado para complementar a formação de estudantes. O mesmo deve ser tratado como um

método complementar de apoio ao processo de ensino-aprendizagem com ênfase na área de

gestão de empresas de prestação de serviços de transporte de carga expressa.

Em relação ao objetivo específico de "Apresentar as principais características da

atividade de transporte" verificou-se sua importância para o desenvolvimento econômico e o

desequilíbrio da matriz de transporte brasileira ao concentrar aproximadamente 60% do total

de cargas transportadas no modo rodoviário.

Em relação ao objetivo específico de "Identificar os principais componentes de um

JE" verificou-se que o mesmo tem que apresentar objetivo específico, definir o tipo de

simulação e cenário do jogo, qual o nível de complexidade a ser adotado, o público-alvo e as

regras que irão embasar as decisões dos participantes.
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A importância do método reside na possibilidade de realizar treinamentos que

desenvolvam, ao mesmo tempo, conhecimento, habilidade e atitudes, tais como: capacidade

de organização, desenvolvimento de estratégias de planejamento, exercício de tomada de

decisão pró-atividade e liderança, e aprimoramento das relações sociais na comunicação intra

e inter-grupais.

Contudo, não deve ser utilizado como única fonte de ensino, mas associado a outros

métodos, como estudos de caso, estudo dirigido e aulas expositivas, como forma

complementar, visto que, o JE apresenta a limitação referente a quantidade de conceitos que

podem ser explorados, que são limitados quando comparados a esses outros métodos. No

entanto, os JE apresentam uma dinâmica que dificilmente pode ser substituída por aulas

expositivas.

Em relação ao objetivo específico de "Definir os elementos necessários para o

desenvolvimento de um Jogo de Empresas na área de transporte no segmento de cargas

expressas" verificou-se que as variáveis de entrada (decisões) e de saída (resultados)

demonstram a relação de causas e efeitos.

Por meio dos relatórios financeiros propostos é possível que os participantes possam

acompanhar as decorrências de suas opções e decisões dentro do cenário simulado. Neste

sentido as decisões operacionais serão monitoradas por meio dos reflexos no demonstrativo

de resultado do exercício, as decisões de investimento serão acompanhadas pelos reflexos nos

ativos da empresa e as decisões de financiamento serão acompanhadas pelos reflexos nos

passivos da empresa.

Destaca-se que as decisões gerencias - operacionais, investimentos e financiamentos -

causam reflexos nas outras áreas da própria empresa, ao mesmo tempo em que essas opções

influenciam em sua posição junto às empresas concorrentes presentes no ambiente simulado.

Esta situação é experimentada por todas as empresas participantes e configuram a proposição

de tomadas de decisão sob ambiente de incerteza.

Quanto às limitações, a principal é que o caso não foi transformado em jogo, então,

não é possível afirmar que da forma como apresentado será possível atingir todos os objetivos

didáticos. Outra limitação é a revisão bibliográfica realizada na área de carga expressa. esse

sentido, destaca-se que um dos principais congressos da área de transporte teve a enas dois

trabalhos aceitos no período de 2004 a 2010. em relação ao nicho específico propost - cargas

expressas - nenhum trabalho tratou do assunto.
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Esta reduzida bibliografia específica pode ser apresentada como uma oportunidade de

pesquisa com novos trabalhos visto que é possível observar que este tipo de serviço tem sido

demandado em maior volume e por empresas dos mais diversos setores.

Como sugestão de novos trabalhos apresenta-se a oportunidade de aproveitar o caso

desenvolvido com referência para elaboração de um JE aplicado à área de transporte de carga,

dentro do segmento de cargas expressas.

Apresenta-se, ainda, como oportunidade de trabalhos complementares, pesquisas

envolvendo professores e alunos que utilizam o JE de empresas como método de apoio para

verificar em que medida o mesmo contribui para a formação dos envolvidos no processo de

ensino-aprendizagem por meio dessa opção metodológica.
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8. ANEXOS

ANEXOl - Especificações Técnicas do Modelo Honda Biz 125:

Itens Especificações
Motor OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar
Cilindrada

";l124,9cm-'
Sistema de alimentação Injeção eletrônica PGM-FI
Potência Máxima GasolinalEtanol: 9,lcv a 7.500rprn
Torque Máximo GasolinalEtanol: 1,01kgf.m a 3500rpm
Transmissão 4 velocidades
Sistema de partida (KS) Pedal; (ESIEX) Elétrica
Capacidade do tanque 5,5 litros
Tipo de chassi Monobloco
Comprimento x largura x altura 1.891 x 726 x 1.087 mm
Pneu dianteiro 60/100 - 17M1C 33L
Pneu traseiro 80/100 - 14M/C 49L
Peso seco (KS) 101kg; (ES) 103kg; (EX) 105kg
Preço (KS) R$5.297,00; (ES) R$5.854,00; (EX)R$6.590,OO
Dimensões dos dispositivos Baú (60 em x não exceder a traseira x 70 em a partir do assento);

Grelha (60 em x não exceder a traseira x 40 em a partir do assento)
Capacidade de carga máx (peso
do dispositivo somado ao peso da 10kg
carga)
Fonte: Honda, 2011
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ANEXO 2 - Especificações Técnicas do Modelo Honda CG 125 CARGO
Motor OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar
Cilindrada 124,7 cm3

Potência Máxima 11,6 cv a 8.25Orpm
Torque Máximo 1,06 kgf.m a 6.000rprn
Transmissão 5 velocidades
Sistema de partida (KS) Pedal; (ES) Elétrica
Capacidade do tanque 15,1 litros
Tipo de chassi Diamond
Comprimento x largura x altura 2.031 x 731 x 1.053 mm
Pneu dianteiro 80/100 - 18MJC 47L
Pneu traseiro 90/90 - 18M/C 57L
Peso seco (KS) 111,1kg; (ES) 112,2kg
Preço (KS) R$5.190,00; (ES) R$5.696,00
Dimensões dos dispositivos Baú (60 cm x não exceder a traseira x 70 cm a

partir do assento);
Grelha (60 cm x não exceder a traseira x 40 cm a
partir do assento)

Capacidade de ' . (peso do dispositivo 20kg (sobrepondo o assento); 7kg (não sobrepondocarga maxlma
somado ao peso da carga) o assento)
Fonte: Ronda, 2011
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ANEXO 3 - Especificações Técnicas do Modelo Honda CG 125 FAN

Motor OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar
Cilindrada 124,7cm3

Potência máxima 11,6 cv a 8.250rpm
Torque máximo 1,06 kgj.m a 6.000rpm
Transmissão 5 velocidades
Sistema de partida (KS) Pedal; (ES) Elétrico
Capacidade do Tanque 15,1 litros
Tipo de chassis Diamond
Comprimento x largura x altura 1.978 x 731 x 1.053 mm
Pneu dianteiro 80/100 - 18M1C 47P
Pneu traseiro 90/90 - 18M1C 57P
Peso seco (KS) 108,9kg; (ES) 110kg
Preço (KS) R$5 .190,00; (ES) R$5.696,00
Dimensões de dispositivos Baú (60 cm x não exceder a traseira x 70 em a

partir do assento);
Grelha (60 em x não exceder a traseira x 40 cm a
_partir do assento)

Capacidade de ' . (peso do dispositivo 20kg (sobrepondo o assento); 7kg (não sobrepondocarga maxlma
somado ao peso da carga) o assento)
Fonte: Honda, 2011
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Formulário de Decisão
Empresa:
Período:

Finanças
Empréstimo: Valor:

Total

Combustível Quant.: 1

Quant. X Preço
Receita de Vendas

Previsão de atendimento (Quant.)
Mercado (10km): Preço:
Mercado (15km): Preço:

Pessoal:
Tercerização:
Contratados:

Quant.:
Quant.:

Compras

Investimentos
R$Propaganda

Veículos
Modelo: Quant:

Modelo:
Imóvel

Dispositivo de carga
Quant.:

Despesas
Aluguel

Fonte: Elaborado pela autora, 2011


