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RESUMO

o presente estudo apresenta uma análise básica da relação entre diferentes políticas de preços
e os resultados obtidos com essas políticas - mais especificamente o faturamento potencial de
cada política. Essa relação foi estudada dentro do ambiente de um Exercício de Gestão
Simulada (EGS), mais conhecido como Jogo de Empresas. A partir de uma revisão teórica
que procura reunir conceitos sobre fonnação de preço, definição de políticas de preço e suas
características, propõe-se um modelo de análise das decisões de apreçamento efetuadas por
equipes participantes de um Jogo de Empresas. A partir da aplicação desse modelo nos dados
levantados no jogo, busca-se classificar as políticas de preço praticadas pelas equipes. Em
seguida, são feitas considerações sobre os resultados encontrados e sua relação com a
literatura consultada. Também são feitos comentários sobre os padrões de decisão
demonstrados pelas equipes participantes do jogo. Os resultados obtidos com o estudo e sua
análise confirmam a literatura, apontando a política de preços como instrumento útil e válido
no apoio a estratégias de marketing. Além disso, demonstram a aderência entre o ambiente
simulado em um Jogo de Empresas e as características encontradas no mundo real,
corroborando a tendência à adoção de simuladores organizacionais de estratégia como
instrumentos de grande valia no ensino e pesquisa na área de Administração.

Palavras-chave: Política de preços. Formação de preços. Jogo de Empresas. Marketing.



ABSTRACT

This study presents a a ic analysis of the relationship between different pricing policies and
the results obtained lth them - more specifically the potential revenue of each one. This
relationship was studied within the environment of a simulated Management Exercise, best
known as Business Games. Beginning from a theoretical review that seeks to reunite concepts
about pricing, policy and price definitions, it is proposed a model analysis of pricing decisions
made by teams that participate in a Business Game. From the applying of this model on data
collected in the game, it seeks to classify the pricing policies applied by the teams. Then the
results are discussed and its relationship to literature is referred. There are also comments on
the decision make default demonstrated by the teams participating in the game. The results
obtained here confinn the literature, indicating the price policy as a helpfull and valid tool to
sUPPOrt marketing strategies. They also show the adhesion between the simulated
environment in a Business Game and the features found in the real world, confirming the
trend toward adoption of organizational strategy simulators as instruments of great value in
teaching and research in Administration.

Keywords: Price policy. Pricing. Business Games. Marketing.
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1 INTRODUÇÃO

o entendimento sobre o preço de algo que se oferece envolve desde análises mais

simples até as mais complexas. Devido à sua importância dentro do contexto mercadológico,

o preço é um elemento de destaque na relação entre uma empresa e seu mercado consumidor.

Essa importância é demonstrada pela própria participação do item "Preço" junto aos outros

três itens que formam os chamados "Quatro Ps de Marketing": Produto, Promoção, Preço e

Praça. Assim como as estratégias de marketing são fundamentais para que uma empresa atinja

seus objetivos, uma política de preços bem posicionada é fundamental para que essa mesma

empresa tenha sucesso na implementação de sua estratégia de marketing (KOTLER;

ARMSTRONG, 1998).

Conhecer a dinâmica que envolve a determinação do preço e os fatores que irão levar

uma empresa a definir sua política de preços é importante tanto para os profissionais de

administração quanto para os estudantes. Esse conhecimento pode ser alimentado através de

uma ampla e robusta literatura - principalmente na área de marketing - onde são encontrados

conceitos teóricos sobre preço e apreçamento, tanto em. suas. abordagens estritamente

contábeis quanto nas de caráter mais estratégico. Na literatura, importantes autores, tais como

os consultados na revisão teórica deste trabalho - entre os quais: Kotler e Annstrong (1998),

Churchill e Peter (2007), Boone e Kurtz (1998) - têm se utilizado de diversos exemplos de

casos ocorridos com empresas reais e relatos que tentam fornecer uma visão mais próxima da

realidade dos conceitos que estão sendo demonstrados. Tais relatos ajudam a transparecer e

melhor transmitir os conceitos teóricos, estando eles intercalados entre os exemplos.

Entretanto, nada se compara à experiência própria do aprendizado desenvolvido na prática,

onde tanto os estudantes podem experimentar a realidade apresentada pelos livros, quanto os

profissionais podem testar e aperfeiçoar seus conhecimentos. Portanto, o estudo de políticas

de preço, conduzido a partir da realidade simulada em um jogo de empresas, oferece a
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oportunidade não só de e testar e experimentar na prática os conhecimentos teóricos, como

também de acrescentar ovas percepções a esses conhecimentos.

Ainda antes da execução deste estudo, uma questão pode ser inicialmente levantada,

referente à forma como os resultados do mesmo podem ser interpretados. Busca-se com este

estudo encontrar exemplos práticos de quais políticas de preço podem levar aos maiores

valores de faturamento. Entretanto, questiona-se: essa relação entre política de preços e

faturamento pode ser definida de forma absoluta ou ela é relativa? Dizer que essa relação é

absoluta implica dizer que a adoção de uma determinada política sempre produzirá os mesmos

resultados. Essa é uma questão sobre a qual este estudo se dispõe a acrescentar subsídios para

tentar responder. A proposição levantada é de que, ainda que cada política possua

características próprias que levem a particularidades nos seus resultados, a simples adoção

dessa política nã o garante que seus resultados sejam e fetivamente alcançados. Portanto, a

escolha da política de preços é função de uma adaptação entre os objetivos da empresa e o

mercado onde ela está inserida, pois esse último pode potencializá-Ia ou inviabilizá-Ia.

O presente estudo originou-se na percepção da importância que a definição do preço

de vendas possui dentro da elaboração do plano estratégico de uma empresa. Essa percepção é

derivada da participação do próprio autor em um exercício de gestão simulada, como parte do

currículo disciplinar aplicado no curso de graduação em Administração, da Universidade

Federal Fluminense.

O interesse pelo tema levou à busca da proximidade entre teoria e prática relacionados

ao mesmo, na forma de um estudo sobre as decisões de apreçamento e os respectivos
,

resultados obtidos p or empresas participantes de um E GS. E de ntro de sse c enário que s e

definem os objetivos deste estudo.

Os objetivos gerais são:

1. Compreender padrões de decisão de apreçamento que demonstrem coerência

na aplicação prática de conceitos teóricos sobre políticas de preço, por

estudantes de administração de empresas, dentro de um EGS.

2. Evidenciar a aderência entre os conceitos teóricos que caracterizam diferentes

políticas de preços, com as características encontradas dentro do ambiente

reproduzido por um simulador organizacional de estratégia.

A partir dos objetivos gerais, definem-se os objetivos específicos, que são:

1. Identificar, dentro do EGS em questão, qual política de preços teve o potencial

de gerar o maior faturamento.
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2. Analisar as decisões de apreçamento tomadas por diferentes empresas

participantes de um EGS e classificar as políticas de preço identificadas para

cada uma dessas empresas.

3. Verificar a receita de vendas potencial de cada empresa, nas diferentes rodadas

do EGS e confrontá-la com a respectiva política de preços identificada para

essa empresa.



2 REFERENCIAL TEÓRICO

-2.1 FUNDAMENTOS DA DECISAO SOBRE PREÇO

Ao se iniciar um estudo sobre políticas de preço e seu respectivo efeito no

desempenho de empresas, é interessante revisar a própria definição do significado de preço,

quais as suas características e a sua importância no contexto da gestão empresarial.

Kotler e Annstrong (1998, p.235) afinnam que "em um sentido restrito, preço é o

volume de dinheiro cobrado por um produto ou serviço". Para esses mesmos autores, "em um

sentido mais amplo", preço pode ser considerado como "a soma dos valores que os

consumidores trocam pelo beneficio de possuírem ou usarem um produto ou serviço".

Para Churchill e Peter (2007, p.314), "preço é a quantidade de dinheiro, bens ou

serviços que deve ser dada para se adquirir a propriedade ou uso de um produto". Sandhusen

(2010, p.339) oferece uma definição semelhante, porém um pouco mais abrangente, ao dizer

que preço se refere tanto a trocas monetárias como não monetárias de bens e serviços.

Sardinha (1995, p.3) define, num sentido mais restrito, que preço é "a quantidade de

dinheiro que o consumidor desembolsa para adquirir um produto e que a empresa recebe em

troca da cessão do mesmo". Já num sentido mais abrangente, a inda para Sardinha (1995,

p.17), "preço é a expressão do valor de troca que se oferece por alguma coisa que satisfaça

uma dada necessidade ou desejo".

Podem-se encontrar outras diversas definições de preço, por diferentes autores. Kotler

e Annstrong (1998, p.235) ressaltam que "no dia-a-dia das organizações, dá-se muitos nomes

ao conceito de Preço". Entretanto, a partir das definições aqui apresentadas, constata-se que

um ponto comum a essas definições é a relação direta que o conceito de preço tem com os

conceitos de valor e de troca. Valor pode ser algo tangível e representado por dinheiro, títulos,

ações, metais nobres, bens móveis, imóveis, ou qualquer item que possa ser fisicamente

representado. Valor também pode ser algo intangível e representado por prestação de
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serviços, sensação de bem-estar, status, infonn ação , conhecimento, entre outros exemplos.

Valor pode ser então qualquer coisa fisica ou abstrata, tangível ou intangível, que tenha

importância para a contraparte em um processo de negociação e troca. Preço seria então a

representação do valor exigido por uma das partes para se concretizar essa troca. A

representação do preço nem sempre pode s er traduzida em nú meros. No entanto, p ara o s

objetivos deste trabalho, dentro do estudo de políticas de preços adotadas por empresas com

fins lucrativos - como são as empresas participantes de um simulador organizacional de

estratégia, cujo conceito será visto adiante - interessa o preço das trocas representado em

valores monetários.

A representação do preço como um valor em dinheiro necessário para uma troca é

relativamente recente na história da humanidade. Kotler e Armstrong (1998, p.235) afinnam

que "antigamente" [sem grifo no original] o preço era definido através da barganha entre

vendedores e compradores. O valor final do preço resultava da negociação entre esses dois

grupos e representava um valor aceitável para ambos. Sardinha (1995, p.17) afinna que nas

primeiras sociedades havia o escambo, ou seja: para se adquirir o que desejava, uma pessoa

pagava na fonna de oferecimento de um bem ou na prestação de um serviço. A monetarização

das relações econômicas veio a acontecer apenas nos séculos XV e XVI.

2.1.1 O PREÇO COMO ITEM DO COMPOSTO DE MARKETING

"Compostos de marketing são combinações de ferramentas de que dispõem os

gerentes de marketing de modo a satisfazer os clientes e os objetivos da empresa". O preço é

um dos quatro componentes comumente associados ao composto de marketing, representado

pelos chamados Quatro Ps: produto, preço, promoção e praça [ou ponto de distribuição},

como descrito por Sandhusen (2010, p.4). Dentro da sua função no composto de marketing, o

preço possui características que o tomam de grande importância e justificam um olhar atento

sobre sua participação nas estratégias de marketing de uma empresa.

Segundo Kotler e Annstrong (1998, p.236), o preço é o único elemento do composto

de marketing que produz diretamente receitas, ao passo que os outros três elementos

representam c ustos. O preço também é um do s elementos m ais flexíveis do c omposto de

marketing, pois ao contrário das características do produto e dos canais de dístríbuíção, o

preço pode ser mudado rapidamente.
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Sandhusen

"de todos os eleme

8 corrobora a afinnação supracitada de Kotler, observando que

I I composto de marketing, o preço é o mais flexível e geralmente o
. . encia sobre as percepções do cliente, sobre as vendas e sobre os

andhusen (2010, p.340), o preço é, "na opinião da maioria dos

que pOSSUIa maIor A-.A- .••..~

lucros". Ainda segund

executivos de marketing em resposta a numerosos levantamentos", o elemento mais

importante do composto de marketing, e isso se deve às "diversas e complexas considerações

que devem ser computadas num preço típico, incluindo clientes, competição, custos e

intervenções governamentais".

Dias (2006, p.258) confinna a importância do preço como item de marketing

afinnando que, dentro do composto mercadológico, o preço é quem sustenta o

posicionamento desejado para o produto.

2.1.2 FATORES ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DO PREÇO

Encontrar o preço adequado para um detenninado produto deixou de ser uma simples

questão de se encontrar um valor consensual entre duas partes negociantes - um vendedor e

um comprador - e passou a ser o resultado de um estudo mais complexo, compreendendo

fatores que atuam no macroambiente onde um bem ou serviço é comercializado.

O processo de fonnação do preço envolve a análise da atuação e interação de diversas

variáveis - que serão detalhadas a seguir - algumas delas de dificil mensuração, como o valor

percebido pelo cliente. Sendo assim, a fonnação do preço de venda é um processo que na

maioria das vezes não deve ser efetuado como o simples resultado de cálculos contábeis que

detenninem quanto deverá ser exigido em troca do custo total de produção de um produto,

desde seu processo de planejamento e desenvolvimento até seu oferecimento ao consumidor,

com alguma margem de lucro a ser definida pelo vendedor. Confonne salienta Sandhusen

(2010, p.340-341), as empresas que desejam concorrer em um mercado competitivo são

aconselhadas a ver a precificação não como uma função de contabilidade, mas de marketing,

pois o preço de um produto ajuda a posicionar sua oferta, a comunicar seus valores tangíveis e

intangíveis, a detenninar como e onde ele será distribuído e até mesmo a definir seus

mercados-alvo.

Ao se analisar os princípios da fonnação de preços, é importante inicialmente

elacionar alguns fatores que influem direta ou indiretamente nessa fonnação. Dias (2006,

.256) ilustra a influência desses fatores através da seguinte figura:
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Aspectos. . .organizacionais

Ambiente Consumidor

Concorrência

Preço

Estrutura
de custos

Ilustração 1: Os agregados que influenciam o preço

Fonte: Dias (2006, p.256)

Os agregados mencionados por Dias (2006) são também citados por outros autores,

como Kotler e Armstrong (1998, p.236-243), Churchill e Peter (2007, p.321), e envolvem

conceitos que serão brevemente descritos a seguir.

2.1.2.1 CUSTOS

Em uma definição mais básica, segundo Kotler e Arrnstrong (1998, p.237), "os custos

definem o piso do preço que a empresa pode cobrar pelo seu produto". O preço então deverá

''"incluir os custos com produção, distribuição e venda do produto, além de proporcionar um

retomo médio razoável pelo esforço e risco da empresa". Assim também afirmam Churchill e

Peter (2007, p.321), dizendo que "como regra geral, o preço de um produto deve ser

suficientemente alto para cobrir o custo total de produção e marketing", sendo o custo total a

soma entre custos fixos e variáveis. Custos fixos "são os custos que permanecem iguais ao

longo de uma ampla faixa de quantidades produzidas", ao passo que custos variáveis "são os

custos que variam de acordo com mudanças na quantidade produzida".

O conceito de custos e suas diferentes classificações não serão abordados de forma

mais extensa nesta revisão teórica, pois é de maior relevância para este estudo o modo como a

informação sobre os custos totais é utilizada para se chegar ao preço final de um produto.
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Dependendo a natureza do mercado onde um vendedor atue, ele terá menos ou mais

liberdade para atuar na definição do preço final do seu produto (KOTLER; ARMSTRONG,

1998, p.240). Esse mercado pode estar estruturado de quatro formas básicas: monopólio,

oligopólio, concorrência monopolista ou concorrência pura (ou perfeita). As características de

cada tipo de mercado são descritas nos quatro parágrafos a seguir, com base nas informações

de Churchill e Peter (2007, p.315) e de Kotler e Annstrong (1998, p.240-241).

No monopólio, um produto é ofertado por um único vendedor. A princípio, por deter a

exclusividade na oferta de um produto, o vendedor em um monopólio tem total liberdade para

determinar o preço do mesmo. Entretanto, os monopólios podem ser regulados pelo governo,

e nesse caso sua liberdade de definição do preço diminui.

No oligopólio, há um pequeno número de vendedores, que oferecem produtos com

características e valores similares. Embora os produtos que as empresas vendem possam ser

diferenciados entre si, continuam sendo bons substitutos uns dos outros. Por esse motivo, as

mudanças no preço de um participante de um oligopólio afetam os outros participantes, e a

liberdade de definição de preço é reduzida pela atividade da concorrência.

Na concorrência monopolista, há vários vendedores, e o produto de cada um possui

características que o tomam diferenciado o bastante para que o vendedor possa definir o preço

desse produto com maior liberdade.

Na concorrência perfeita, os produtos são uniformes ou muito parecidos, de forma que

não há variação considerável no valor desse produto, entre diferentes vendedores. Esses

produtos são negociados por um grande número de compradores e vendedores, e chega-se

então ao chamado preço de mercado. Os vendedores possuem pouca ou nenhuma liberdade de

definição do preço, pois o preço praticado pelos concorrentes e aceito pelos compradores é o

próprio preço de mercado.

2.1.2.3 DEMANDAEELASTICIDADE

Existe uma relação entre o preço cobrado por um produto e a respectiva demanda por

esse produto. Essa relação pode ser representada através de um gráfico denominado curva de

demanda (KOTLER; ARMSTRONG, 1998 p.241). Uma curva de demanda típica tem

inclinação negativa, o que significa que quanto maior o preço cobrado por um produto, menor
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será a demanda por esmo produto. Em alguns casos, como no caso de bens que

possuam valores agre a ais como prestígio ou status, a curva de demanda pode apresentar

inclinação positiva, o e'a: se esse produto for vendido a um preço muito baixo, não terá a

aceitação dos consumidores que buscam a exclusividade no uso do mesmo. Por isso,

aumentando-se o preço desse produto, aumenta-se também a percepção de que se trata de algo

único, diferenciado e exclusivo, e a demanda por esse produto também aumenta.

Um conceito que acompanha o conceito de curva de demanda é o conceito de

elasticidade, que, segundo Bennet1 (1995 apud Churchill e Peter, 2007, p.317) representa "a

medida da sensibilidade da demanda a mudanças nos preços". Em outras palavras, a

elasticidade indica o quanto uma variação no preço do produto irá refletir em uma variação de

sua demanda. De acordo com Churchill e Peter (2007, p.317), uma demanda é considerada

elástica quando pequenas variações no preço do produto geram grandes variações na demanda

por esse produto, ao passo que uma demanda inelástica indica que quaisquer variações no

preço do produto implicam em pequenas variações na quantidade demandada do mesmo.

2.1.2.4 CONCORRÊNCIA

Dias (2006, p.260-261) afirma que, em um mercado competitivo, para dirimir a

ameaça que os produtos concorrentes oferecem s obre a demanda dos produtos da própria

empresa, é necessário que na determinação do preço algumas variáveis associadas a essa

concorrência devam ser consideradas, tais como: a estrutura de custos do concorrente, sua

política e estratégia de preços e as características de sua linha de produtos.

2.1.3 ABORDAGENS DE APREÇAMENTO

o apreçamento não é uma atividade padronizada, e envolve uma análise particular

para cada produto e cada situação, considerando diferentes fatores que irão influenciar na

determinação do preço final.

Embora não haja uma regra geral para o processo de apreçamento, esse processo pode

ser classificado em três métodos clássicos (DIAS, 2006, p.261): ele pode ser baseado em

custos, baseado na concorrência ou baseado em valor.

IVer BENNET, P,D Consumer and Industrial Bu., ing Behavior. New York: North Holland Publishing
Company, 1995.



22

Segundo

preço a ser cobrad
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essa afirmação atra "

98 p.243), os custos do produto definem o piso do

umidor quanto ao valor do produto definem o teto.

e ses dois extremos, deve-se levar em consideração

atores externos e internos à empresa. Kotler ilustrae

ivel do preço
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Ilustração 2: Margem de i1izaçãodas abordagens de apreçamento

Fonte: adaptado de Kotler e Armstrong (1998, p.243).

Embora a empresa possa dar ênfase a uma dessas abordagens básicas em sua política

de preços, elas não se excluem entre si (CHURCHILL; PETER, 2007, p.321). A prática

eficiente do marketing requer que a organização considere todas as três.

2.1.3.1 PREÇOSBASEADOSNOCUSTO

A precificação baseada em custos é bastante popular, devido à facilidade do seu uso

(CHURCHILL; PETER, 2007, p.324). Para implantar uma precificação baseada em custos, o

gestor não precisa conhecer a demanda pelo seu produto, mas apenas seus custos. Entretanto,

tal facilidade não necessariamente lhe confere competitividade (DIAS, 2006, p.262). O

desconhecimento sobre a demanda pode trazer problemas que só serão descobertos mais

tarde. Como exemplificam Churchill e Peter (2007, p.324), a empresa pode descobrir que um

preço suficientemente alto para cobrir os custos e proporcionar um lucro confortável é tão

elevado que os compradores voltam-se para produtos concorrentes ou substitutos.

2.1.3.2 PREÇOSBASEADOSNACONCORRÊNCIA

Nesse tipo de abordagem, a empresa leva em consideração os preços praticados dentro

do mercado onde está inserida, pelos seus concorrentes que oferecem produtos similares ou
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g (1998, p.247) apresentam as duas principais formas de se

ase o comportamento da concorrência: a fixação de preços por

- de preços para concorrência, como descrito a seguir.

alores correntes a empresa baseia seus preços nos preços dos

nessa decisão os seus próprios custos assumem uma menor

substitutos. Kotler

estabelecer preços e

valores correntes e a

Na fixação p

concorrentes, sendo

importância. Essa abo dagem é comum em indústrias oligopolistas, onde um pequeno grupo

de empresas pratica preços semelhantes, e geralmente as variações nesses preços seguem as
,

iniciativas advindas da empresa líder no setor. E uma forma de apreçamento em que a

empresa adota uma postura passiva em relação aos concorrentes.

A fixação de preços para concorrência é usada quando empresas competem pela

posição de fornecedoras de um determinado cliente. Nessa abordagem, a empresa determina
,

seu preço partindo de pressupostos sobre como os concorrentes irão fixar seus preços. E uma

forma de apreçamento onde a empresa adota uma postura ativa em relação aos concorrentes.

2.1.3.3 PREÇOS BASEADOS NO VALOR

No apreçamento por valor, a empresa procura descobrir, inicialmente, o que os

clientes desejam e qual o valor percebido no produto que lhes é ofertado. Essa abordagem

pode ser considerada um caminho inverso do apreçamento por custos, conforme cita Dias

(2006, p.262), uma vez que é em função do que o mercado está disposto a pagar que a

empresa irá administrar os seus custos de desenvolvimento, produção e comercialização de

um produto ou serviço. Nagle e Holden2 (1995, apud Kotler e Armstrong, 1998, p.246)

comparam essas duas abordagens na ilustração a seguir:

Apreçamento baseado no custo

Produto Custo Preço Valor Consumidores

Apreçamento baseado no valor

Consumidores Valor Preço Custo Produto

Ilustração 3: Apreçamento baseado no custo versus apreçamento baseado no valor

Fonte: Nagle e Holden (1995, apud Kotler e Armstrong, 1998, p.246).

2 NAGLE, Thomas T; HOLDEN, Reed K. The Strategy and Tectics of Pricing. 2.ed. Englewood Cliffs.,NJ: Prentice Hall.,
1995. p.5
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o apreçame

terá a possibilidade

uma boa margem

percebido pelo client

~alorpode ser bastante vantajoso, no sentido de que a empresa

ear ao cliente exatamente o que ele quer, e talvez até mesmo com

ro (CHURCHILL; PETER, 2007, p.328). Entretanto, o valor

ão é algo fácil de ser mensurado (KOTLER; ARMSTRONG, 1998,

p.246). Determinar o uanto o consumidor está disposto a pagar por um produto ou serviço

não é tarefa trivial, e igindo métodos bastante rigorosos de pesquisa mercadológica, que

mesmo assim não garantirão cem por cento de sucesso (DIAS, 2006, p.262).

2.1.4 OBJETIVOS DA E PRESA NA DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS DE PREÇOS

Uma política de preços é uma forma da empresa conduzir o processo de apreçamento

de seus produtos ou serviços, no intuito de atingir objetivos de desempenho pré-definidos. A

partir da definição dos objetivos da empresa, a política de preços é o nível seguinte no

processo de planejamento e definição do valor que será exigido dos clientes para a aquisição

do produto ou serviço ofertado pela empresa.

Sandhusen (2010, p.338-339) demonstra esses níveis de decisão, que podem ser

ilustrados como a seguir:

OBJETIVOS

Ilustração 4: Níveis do processo de planejamento de preços

Fonte: adaptado de Sandhusen (2010, p.338-339).

A empresa define um objetivo para seu produto ou serviço. Esse objetivo, por sua vez,

define um conjunto de diretrizes da política de preços. Essa política irá indicar estratégias, e a

aplicação dessa estratégia será auxiliada pela adoção de táticas próprias.
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Boone e Kurtz

empresa chega até o e

p.466) oferecem uma definição bastante apropriada de como a

lecimento de uma política de preços:

Da mesma fonna que o preço é um componente do composto de marketing,
os objetivos d e apreçamento s ão um c omponente do s objetivos gerais da
organização. [...] Os objetivos de marketing representam os resultados que
os executivos esperam alcançar, que se baseiam nos objetivos gerais da
organização. Os objetivos da empresa e da função de marketing provêem a
base para se detenninarem os objetivos da fixação de preços, que por sua vez
são usados para desenvolver e implementar os procedimentos e políticas de
detenninação de preços mais específicos".

Para Kotler e Annstrong (1998, p.236), "a estratégia de apreçamento é altamente

detenninada por decisões sobre o posicionamento no mercado. [...] Quanto mais claros forem

seus objetivos [de posicionamento], mais fácil será estabelecer os preços". Esses autores

também definem os objetivos mais comuns: sobrevivência, maximização do lucro corrente,

liderança na participação de mercado e liderança na qualidade do produto.

Esses objetivos são também os mais citados pela maioria dos autores, e será com foco

neles que este estudo pretende classificar as diferentes políticas de preços que possam ser

percebidas em uma simulação organizacional de estratégia. A seguir, faz-se uma breve

descrição desses objetivos.

2.1.4.1 SOBREVIVÊNCIA

Segundo Churchill e Peter (2007, p.339), os objetivos de sobrevivência geralmente

incluem definir um preço igual ao custo total ou abaixo dele, a fim de atrair clientes. Embora

as empresas devam ser capazes de cobrar preços que atinjam objetivos de lucro, algumas

vezes as condições do mercado podem ser tais que a meta da organização seja simplesmente

sobreviver até que a situação melhore. Essas condições podem incluir: uma concorrência

muito acirrada diante de uma baixa demanda (CHURCHILL; PETER, 2007, p.339),

problemas de excesso de capacidade ou mudanças nos desejos dos consumidores (KOTLER;

ARMSTRONG, 1998, p.236).

Sobrevivência é um objetivo de curto prazo, e deve ser abandonado o quanto antes a

empresa possa adotar outros objetivos. Kotler e Annstrong (1998, p.236) citam que, em longo

prazo, a empresa terá de aprender a acrescentar valor a sua oferta, senão será extinta.
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2.1.4.2 MAXIMIZAÇ-

Para dar supo e a um objetivo de maximização de lucros, é necessário que a empresa

tenha conhecimento da demanda e dos custos relacionados a seu produto ou serviço ofertado.

No entanto, como enfa izam Kotler e Keller (2009, p.435), essa estimativa é dificil de ser

realizada. Boone e Kurtz (1998, p.466) acrescentam que a real maximização dos lucros

depende de um delicado equilíbrio entre um aumento na receita total e um aumento no custo

total, e por esta razão poucas empresas conseguem atingi-lo de fato.

Kotler e Keller (2009, p.434-435) ressaltam que a maximização do lucro é um

objetivo de curto prazo e, ao adotá-lo, a empresa pode estar sacrificando seus objetivos de

longo prazo, pois essa política ignora: os efeitos de outras variáveis do composto de

marketing, as reações dos concorrentes e as limitações legais em relação aos preços.

2.1.4.3 LIDERANÇA DE QUALIDADE DO PRODUTO

Segundo Sandhusen (2010, p.342), os objetivos de liderança da qualidade do produto

geralmente requerem altos preços de introdução para indicar a qualidade do produto aos

componentes do mercado-alvo. Nesse sentido, o preço serve como uma propaganda do

produto, insinuando sua qualidade. Kotler e Armstrong (1998, p.236) afirmam que os preços

altos cobrados em uma política de liderança da qualidade são necessários para se cobrir os

custos igualmente altos com planejamento e desenvolvimento (P&D).

2.1.4.4 LIDERANÇA DE PARTICIPAÇÃO NO MERCADO

Churchill e Peter (2007, p.338) afirmam que, como regra geral, para alcançar uma

participação de mercado maior, a empresa define seu preço abaixo do preço da concorrência.

Na política de liderança de participação de mercado, a empresa está disposta a sacrificar seus

lucros iniciais - baixos - almejando lucros maiores e de longo alcance. I sso ocorre pelas

vantagens trazidas pelas economias de escala de uma produção em massa. Cobra (1997,

p.235) ressalta que como decorrência do elevado volume de vendas, há uma redução de custos

que favorece o lucro.
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Boone e

redução do preço

combinação de um

considerável.

p.467) citam a importância de outros fatores adicionais à

erviço e qualidade. Os autores citam exemplos de como a

atraente com uma forte promoção produz um aumento de vendas

2.1.4.5 OUTROS OBJET . O DE PREÇO

Muitos autores citam outros objetivos de preço diversos. Entretanto, a maioria desses

objetivos são uma pequena variante dos mostrados anteriormente, ou representam objetivos

adotados em mercados ou situações mais específicas e menos comuns. Tais objetivos podem

incluir: alcançar um padrão de responsabilidade social (CHURCHILL; PETER, 2007, p.336),

recuperação parcial ou total de custos (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p.237), ajudar a

venda de outros produtos (SANDHUSEN, 2010, p.343), maximizar o desnatamento do

mercado (KOTLER, 2000, p.21 7), entre outros.

2.1.5 PREÇO E RECEITA DE VENDAS

Um dos objetivos deste trabalho é identificar qual política de preços no EGS em

estudo teve o potencial de gerar a maior receita de vendas. A relação entre preço e receita de

vendas, apesar de ser de fácil constatação, merece ser citada. Conforme definido por Boone e

Kurtz (1998, p.466), "para uma empresa individual, os preços cobrados e as quantidades

correspondentes adquiridas por seus clientes representam a receita recebida". Assim sendo, as

políticas e decisões de apreçamento de uma empresa terão relação direta com a receita obtida

pela mesma. Essa relação é constatada já na afirmação de Kotler, citada anteriormente nesta

revisão teórica, de que o preço é o único elemento do composto de marketing que produz

receita. Sandhusen (2010, p.340) complementa, dizendo que o preço pode ter uma influência

específica direta sobre as percepções do consumidor, sobre as receitas de vendas que

decorrem de tais percepções, e sobre os lucros que decorrem da receita de vendas.

2.1.6 PREÇO E MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

Conforme mostrado anteriormente neste trabalho, todas as políticas de preço implicam

em uma determinada relação entre o preço cobrado e os custos, sejam eles de produção de um
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bem ou de execução de um serviço. Dentro dessa relação entre preço e custos deriva um

conceito que será de grande importância neste estudo: o conceito de margem de contribuição.

Segundo Martins (2000), margem de contribuição unitária [M] é a diferença entre a

receita e a soma de custos variáveis [Cv] e despesas variáveis [Dv] de cada produto; "é o

valor que cada unidade efetivamente traz à empresa de sobra entre sua receita e o custo que de

fato provocou". Para uma única unidade de um produto, sua receita é igual ao próprio preço

[P] desse produto. Portanto, a margem de contribuição unitária pode ser representada pela

fórmula: M = P - Cv - Dv .

Dentro desse conceito, despesas variáveis são aquelas decorrentes do processo de

venda, tais como: comissão à vendedores ou impostos. O simulador organizacional em estudo

não considera a existência de despesas de vendas no ambiente simulado. Dessa forma, a

margem de contribuição a ser estudada passa a ser a diferença entre receita e custos variáveis,

cujos valores são facilmente identificáveis nos relatórios do JE.

Martins (2000, p.199 e 203) também ressalta o caráter de instrumento decisório da

margem de contribuição. Ela facilita a visualização do potencial de cada produto, mostrando

como cada um contribui para primeiramente amortizar os gastos fixos e depois formar o lucro.

Portanto, o estudo da participação dos custos na determinação das políticas de preço,

dentro do EGS, será efetuado através da análise da margem de contribuição praticada pela

empresa.

2.2 JOGOS DE EMPRESAS E SEU USO EM ENSINO E PESQUISA EM-ADMINISTRAÇAO

A aplicação de um exercício de gestão simulada (EGS) com participação de alunos de

um curso de graduação em Administração é parte fundamental deste estudo. Além de fornecer

os dados que irão compor as respostas aos objetivos específicos inicialmente propostos, o

próprio EGS, sendo o ambiente onde essas respostas foram obtidas, atua também como objeto

do estudo. Por essa razão, parte da revisão de literatura é dedicada aos Simuladores

Organizacionais de Estratégia - uma denominação mais recente das técnicas de simulação

mais conhecidas como Jogos de Empresas.

Para Gramigna (2007, p.5-6), pode-se conceituar o jogo de empresas a partir da

definição de jogo simulado. Para a autora jogo simulado é uma atividade planejada

previamente pelo facilitador, na qual os jogadores são convidados a enfrentar desafios que

reproduzem a realidade de seu dia-a-dia. O jogo simulado reproduz as características da
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realidade, tais com :

perdedores, ludicida

definidas, espírito competitivo, identificação de vencedores

cinação e tensão. ° jogo de empresas é então um tipo de jog

simulado que retrata i a ões específicas da área empresarial.

Barçante e p. o (2003, p. 35-36) conceituam jogos de empresas, através d

experiências dos próprios autores na aplicação desses jogos, como "uma metodologia

treinamento, composta por um conjunto de atividades seqüenciais e estruturadas, que simu

um ambiente empresarial ideal altamente competitivo, e que suscita no treinando o desejo

aprender" .

A origem dos jogos permeia a origem da própria civilização. Gramigna (2007, p.I-2

dá exemplos de como as atividades lúdicas têm acompanhado o homem em diferentes eras

desde impressões arqueológicas e pinturas rupestres de povos primitivos, passando pela

antiguidade com gregos e romanos, a civilização inca, os burgos na idade média, até ch,egar a

atualidade.

Segundo Sauaia (1997, p.14), os jogos de empresas atuais são descendentes o

antigos jogos de guerra, que teriam sido os primeiros jogos a usar simulações com o objeti

de educação e desenvolvimento de habilidades. Sauaia (1997, p.14) e também Barçante

Pinto (2003, p.24) citam a simulação de guerra Wei-Hai, na China por volta de 3.000
,

jogo Chaturanga na India, e mais recentemente o New Kriegspiel, criado por Ge '-"

Venturini em 1798, como exemplos dos mais antigos jogos de simulação já registrados.

A evolução dos jogos de guerra para os jogos empresariais teve como pri e

exemplo o Top Management Decision Simulation, desenvolvido pela American Managem

Association em 1956 (MEIER et a1.3, 1969 apud FARIA; NULSEN, 1996, p.l). o

seguinte, foi desenvolvido o Top Management Decision Game, que se tomou o primeiro .

de empresa a ser utilizado no ensino universitário, sendo aplicado em uma turma de POI .

de Negócios, na Universidade de Washington (WATSON4
, 1981 apud FARIA; E~

1996, p.l).

No Brasil, os jogos de empresas foram introduzidos na década de 70, porém fo· ,

década de 90 que eles passaram a ser pesquisados no meio acadêmico de fonna __

abrangente e a despertar maior interesse no ambiente empresarial c orno uma metod

eficaz de ensino e treinamento (BARÇANTE; PINTO, 2003, p.28).

3 Meier, A. C.; Newell, W. T.; Pazer, H. L. Simulation in Business and Economics. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Ha 1
Publ1shing COlnpany. 1969
4 Watson, H. 1. Computer Simu/ation in Business, New York: John Wiley & Sons Publishing Company. 1981
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Gramigna 2 .2 cita que, no Brasil, a chegada dos jogos simulados como

instrumento de apren ·zagem ocorreu com força total na década de 80. Os primeiros jogos

eram importados e pre . a am ser traduzidos. Ainda segundo a autora, "atualmente o país já

dispõe de equipes de profissionais e consultores que desenvolvem simuladores retratando com

fidedignidade as principais situações empresariais".

Sauaia (1997, p.14) ressalta a importância dos avanços tecnológicos na área da

computação para a expansão do uso de jogos de empresas como técnicas de aprendizado.

Segundo o autor, as simulações empresariais migraram dos computadores de grande porte

para os microcomputadores, tomando-se mais verossímeis, ágeis e fáceis de operar.

Barçante e Pinto (2003, p.34) reforçam a observação de Sauaia. Para eles, a novidade

não está no uso de simuladores de negócios, mas nas novas tecnologias de hardware e

software usadas nesses simuladores, que pennitem recriar com maior realismo o modelo a ser

estudado. O uso de recursos multimídia como som, imagem e movimento, tendem a aumentar

o interesse pelos jogos de empresas, assim como a constante redução nos custos de produção

pennitirá que esses jogos sejam desenvolvidos com maior flexibilidade, agilidade de análise e

poder de processamento.

2.2.1 JOGOS DE EMPRESAS COMO TÉCNICA DE EDUCAÇÃO GERENCIAL

Diversos autores citam os beneficios dos jogos de empresa na educação gerencial,

tanto de estudantes quanto de profissionais já inseridos no mercado de trabalho, e ressaltam o

crescente aumento da importância dada a esses jogos como técnica de ensino e treinamento,

além de fonte de estudos e pesquisa.

Hemzo e Lepsch (2006, p.23-24) ressaltam a importância da ampliação do uso dos

Jogos de Empresas no ensino dos cursos de graduação da área das Ciências Sociais Aplicadas.

Para eles, é preciso entender que "o trabalho que o professor precisa fazer de motivação dos

alunos, usando uma abordagem didático-pedagógica mais ativa e dinâmica para aumentar o

seu interesse pela matéria lecionada pode contar com o auxílio dessas ferramentas". Ainda

segundo esses autores, o caráter lúdico das ferramentas andragógicas [voltadas ao ensino de

adultos] permite que o aluno participe e interaja, e que o professor proporcione a oportunidade

de todos discutirem determinado conteúdo em um ambiente de integração e motivação.

Dos Santos e Lovato (2007) ressaltam que os jogos de empresas, utilizados como um

recurso didático na fonnação de administradores, proporcionam um diferencial na
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a distância entre teoria e prática, dando então a oportunidade ao

eitos aprendidos em sala de aula o mais próximo do real. Em seu

ortes e fracos da aplicação de jogos de empresas na formação de

es concluem que:

aprendizagem pois

aluno de vivenciar

estudo sobre os po

administradores, o a

Considera-se viável a utilização e aconselha-se que professores elES
[Instituições de Ensino Superior] empenhem-se para proporcionar este tipo
de método fonnando profissionais de administração mais habilitados e
capacitados à realidade dos gestores atuais. Contudo, acredita-se que os
jogos de empresas não devem tomar o lugar de outros métodos educacionais,
mas somar esforços e complementá-los para suprirem as deficiências na
educação tradicional".

Torquato e Oliveira (2010, p.2) relatam que "o caráter pouco envolvente das aulas

expositivas tradicionais revela a necessidade de uma nova abordagem de ensino-

aprendizagem, que seja capaz de transformar o aluno em protagonista de suas ações e não

apenas em mero 'receptor' de informações". Segundo os autores, o Laboratório de Gestão

atende essa necessidade, pois consiste em ''um modelo metodológico de educação em gestão

apoiado na aprendizagem vivencial". Ele "estimula a integração entre teoria e prática", e

constrói conhecimento "de maneira integrada e com foco total na participação do aluno".

2.2.2 JOGOS DE EMPRESAS COMO AMBIENTE DE PESQUISA

Oliveira et aI. (2009, p.5) abordam a forma como os jogos de empresas podem auxiliar

nas pesquisas que possuem como foco as organizações. Os autores afirmam que um dos

objetivos da pesquisa em organizações é analisar os problemas existentes e a partir daí estudar

possibilidades de melhorias e oportunidades futuras. Contudo, os resultados dessas pesquisas

carecem de aplicações que confirmem sua efetividade. Nesse sentido, os simuladores

organizacionais, ao criarem estados futuros dentro de situações simuladas, facilitam a

aplicação e validação dos resultados obtidos nas pesquisas. Ainda segundo os autores, "outra

vantagem é a aproximação com atividades de cunho prático, pois a gestão, no dia-a-dia das

organizações, opera com uma linguagem eminentemente prática onde a teoria tem presença

modesta".

Maccari e Sauaia (2006, p.379) descrevem os benefícios que os jogos de empresas

propiciam ao meio acadêmico, em especial aos estudantes. Segundo esses autores, os
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jogadores participant m jogo de empresas não apenas desempenham seu papel no jogo,

tomando decisões m ambiente de incerteza, mas também investigam problemas de

pesquisa de seu in er e para produzir artigos científicos. Essa integração entre teoria e

prática propicia uma a rendizagem dinâmica com significado. Tal aprendizagem traz dois

beneficios imediatos: o bom desempenho das equipes no ambiente competitivo do jogo de

empresas e o aprofundamento de temas associados às pesquisas de graduação (TCC) e de pós-

graduação (dissertações e teses).

Kriz e Hense (2006, p.268) destacam dois tipos de pesquisas que têm sido

desenvolvidas no campo dos jogos de simulação, onde se incluem os jogos de empresas:

1. A pesquisa acadêmica convencional, com foco no desenvolvimento e melhoria

de conhecimentos específicos por meio do uso de jogos de simulação em ambientes

experimentais (laboratórios de simulação). Esse tipo de pesquisa tem como principal objetivo

o desenvolvimento de conceitos científicos generalizados e que independem do seu contexto

de aplicação.

2. A pesquisa baseada em experiência prática, que envolve a transferência e

difusão de conhecimentos usando jogos de simulação específicos, com participantes

claramente definidos e em um determinado contexto de uso. Esse tipo de pesquisa coloca a

ênfase na utilização do jogo de simulação. Neste caso, jogos e simulações são estudados com

o objetivo de apoiar e avaliar seu desenvolvimento e utilização em contextos práticos.



3 MÉTODO DE PESQUISA

Para a elaboração do método de pesquisa utilizado neste trabalho e a descrição de suas

etapas, foi adotado o modelo proposto por Michel (2009, p.135-141), por ser uma obra que

apresenta - na opinião do autor deste trabalho - uma abordagem mais objetiva, prática e de

fácil entendimento sobre o tema, mas não por isso menos completa e abrangente. Essas

características são ideais para estudantes de administração que estão iniciando no universo da

pesquisa acadêmica através da elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso - TCC.

3.1 CONTEXTO DA PESQUISA

A pesquisa realizada neste trabalho foi feita através do levantamento dos dados

gerados ao longo de um EGS, realizado durante o quinto e o sexto períodos de uma tunna de

graduação em Administração pela UFF, na Escola de Ciências Humanas e Sociais de Volta

Redonda. Em cada período a tunna foi dividida em seis equipes - cada equipe representando

uma empresa, que competiam entre si em um cenário simulado. O EGS dividiu-se em oito

rodadas por jogo. Ao final do primeiro jogo, os resultados acumulados pelas empresas foram

zerados, antes de sua participação no segundo período. Entre o final do primeiro e o inicio do

segundo jogo houve também a troca de integrantes entre as empresas, por meio de um

exercício que simulava a movimentação de profissionais no mercado de trabalho. Dessa

fonna, com pequenas modificações entre seus membros, as equipes se mantiveram e os nomes

das empresas também. Apesar disso, o Jogo 2 não foi uma continuação do Jogo 1, mas sim

um novo jogo, independente do primeiro.

No EGS em questão, cada equipe é fonnada por cinco ou seis participantes, e cada

participante atua como diretor em uma diferente área funcional de sua empresa, podendo ser:

Planejamento, Marketing, Produção, Recursos Humanos, Finanças ou Presidência. No caso de

equipes com cinco participantes, a Presidência é exercida por um colegiado de todas as outras

- UFF · NDC · DBT· ib/i
LO UNIVERSITARIO O VO t

Código da Obra I Códig o D r
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cinco diretorias exi

trimestre de duraçã

formulário de dec· -

- na empresa. O jogo é dividido em rodadas, que representam um

ambiente simulado. Cada rodada exige o preenchimento de um

elas equipes. Esse formulário contém as decisões de gastos e

investimentos da em r a em cada área, e é ele que irá alimentar o simulador com os dados

necessários ao proce amento do resultado das empresas e da indústria. O anexo deste

trabalho contém um modelo de formulário de decisão usado no jogo.

O simulador utilizado neste estudo é definido como um EGS - Exercício de Gestão

Simulada. Ele é utilizado pelo Laboratório de Gestão de Organizações da FEAlUSP - SP, sob

coordenação do professor Antônio Carlos Aidar Sauaia, Coordenador Geral do Grupo de

Estudos SIMULAB - Laboratórios de Gestão. Trata-se de uma simulação empresarial

sistêmica que aborda, de forma integrada, todas as áreas funcionais de uma organização.

Apesar de abrangente, tal simulação é considerada de baixa complexidade pelos especialistas

da ABSEL - Association for Business Simulation and ExperientiaI Learning, órgão que

pesquisa e conduz cursos com jogos de empresas ao redor do mundo (SAUAIA, 2006, p.4).

Sauaia (2006, p.4) ressalta que, embora esse modelo de simulação simplifique a

realidade complexa das o rganizações, e ssa simplificação proporciona um grande poder de

aprendizagem. Tal observação é derivada de duas décadas de experiência do autor [Sauaia]

ministrando disciplinas de último ano, com o uso de jogos de empresas, adotado na

FEAlUSP. Ainda segundo Sauaia (2006, p.4), um modelo simplificado oferece grande

flexibilidade para que sejam criadas inúmeras situações empresariais desafiadoras, espelhando

características de diferentes setores da economia e desenhando cenários altamente dinâmicos

e repletos de incidentes representativos da realidade.

3.2 FONTES DOS DADOS

Os dados a serem analisados foram obtidos através dos relatórios gerenciais do EGS,

fornecidos aos participantes ao final de cada rodada. Cada relatório contém dados públicos,

divulgados a todas as empresas, e dados reservados, divulgados apenas à empresa ao qual se

referem. Os dados públicos dividem-se em dois grupos: o primeiro inclui índices para

monitorar e prever a conjuntura econômica; o segundo inclui preços praticados, dividendos

distribuídos, lucro líquido, volume efetivo de vendas e a participação percentual no mercado,

de todas as empresas participantes.



Entre os da reservados incluem-se: as decisões da empresa no trime

demonstrativo das opera ões, o demonstrativo de lucros e perdas, o demonstrativo de

caixa e o balanço patrimonial. Além dos relatórios mencionados acima, o EGS emite ..-... .

um relatório de avaliação, contendo informações sobre o desempenho financeiro de

empresa - incluindo a taxa interna de retomo (TIR), usada como indicador

classificação da empresa no jogo. Por conter informações reservadas das em r

participantes, esse relatório de avaliação é de conhecimento apenas do instrutor respon á

pela condução do EGS.

-3.3 CARACTERIZAÇAO DA PESQUISA

De acordo com a bibliografia consultada, a pesquisa apresentada neste trabalho p

ser caracterizada como: pesquisa de natureza aplicada, com abordagem quantitat' a

problema, objetivo descritivo e execução através de um levantamento documental.

Michel (2009, p.44) descreve pesquisa aplicada como aquela que tem como ob'eti

aplicação, a utilização dos conhecimentos e resultados adquiridos na pesquisa básica. 01 a- .

mais para o aspecto utilitário da pesquisa e procura transformar o conhecimento p r

elementos. Silva e Menezes (2001, p.20) afinnam que a pesquisa aplicada "objeti a

conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. E

verdades e interesses locais".

A abordagem quantitativa é descrita por Michel (2009, p.37) como aquela q

quantificação na coleta e no tratamento das informações, através de técnicas estatísti

melhor aplicação é quando se pretende garantir a precisão dos resultados, evitando di

de análise de interpretação e possibilitando uma margem de segurança quanto às inferê

Uma pesquisa de objetivo descritivo é aquela que tem "como objetivo primo .

•

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, enta

estabelecimento de relações entre variáveis [...] e uma de suas características

significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados" (GIL, 20

42).

. .



4 EXECUÇÃO DA PESQUISA

-4.1 COLETA E ORGANIZAÇAO DOS DADOS

Os dados obtidos nos relatórios do EGS foram dispostos em uma Planilha de

Tratamento de Dados (PTD), utilizando-se um programa de computador específico para esse

fim. A planilha foi dividida em períodos, cada um representando uma rodada dos jogos. Os
,

períodos são nomeados no formato: "PERIODO X.Y", onde x representa o número do jogo (1

para o primeiro jogo e 2 para o segundo) e Y representa a rodada (foram oito rodadas em cada
,

jogo). Por exemplo: o PERIODO 2.5 contém os dados relativos à 53 rodada executada dentro

do segundo jogo

Dentro de cada período identificado na planilha, estão dispostos os campos que

conterão os dados a serem trabalhados. Para alguns campos é necessário a entrada manual dos

dados, enquanto outros são preenchidos automaticamente através de cálculos feitos pela

planilha sobre os dados informados pelo usuário. A tabela seguinte mostra o desenho da

planilha.

. . . ": ..

Política

PERÍOOOX.Y

Volume Capacidade Produçã()······ Custo da Custo
mão de i utdtário.

Empresa de norma] de comm:mis: obra sem .tot:àlda<
produção produção

... extras hora extra mão detota] (uni.) (uni.) .... . (uni.)
($) obra ($)::

.
.. '.

" .

.

Custo

unt

io

:'v~~r~:;Pr(eç$)o..::....:t~.~;:.:.M:;:,:.•~.:.:.:~~~.;:.::~./A.::.:.....:./ ~(7unec:ic.d).:;',s:;~.::...;;:!=
matéria " unitMiij:\ .1"~'5ÇH"';f".f'-y.v. '....···Potençl~:.::: mercado (%)
primaJQt$.l:í$) (.::::J$.>: ::.:.::..... . :.
($,\ .':.'':' .:.,...,..".' .. '::?:":" .. . . F·:" ,;':"I' '.;,......, .

'. .'

. .'

:.: .'.

:';.;. ... ::.:.';".(
.:::,:(.: , ; .•........ } ...•: :; .. '

Tabela 1: Planilha de tratamento de dados do EGS

Fonte: autor do trabalho
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As colunas

sombreadas contêm

coluna representam

Durante o tratamen

o contêm os campos de preenchimento manual e as colunas

pos de preenchimento automático. A quarta, a sexta e a oitava

s do c álculo e fetuado para s e encontrar o índice M argemlPreço.

os dados, essas colunas foram mantidas apenas para melhor

visualização do proce o. Entretanto, para o objetivo final, elas podem ser ocultadas e a

planilha resulta como mostrado na tabela a seguir:

PERÍOOOX.Y

Capacidade
normal de
produção
(uni.)

Custo da Custo
unitário da
matéria
prima ($)

Volume
de

produção
total (uni.)

mão de obra Preço
($)Empresa sem hora

extra ($)
0- •••... .... . ..... . . ,.. '

... .

. .:'.

"".: :"'. :.: ., ','
. ," ." o'.·........... :

:'.

. .

,

Tabela 2: Planilha de tratamento de dados do EGS - versão compacta

Fonte: autor do trabalho

Inicialmente a PTD calcula o custo variável unitário da mão de obra. Esse cálculo é

necessário porque o relatório do EGS fornece apenas a informação do custo da mão de obra

sem horas extras, sendo que a maior parte das empresas competidoras utilizou horas extras

para aumentar sua produção ao longo dos jogos - em aproximadamente 80% das decisões

referentes ao volume a ser produzido.

A partir do custo unitário da mão de obra, calculado pela planilha, e do custo unitário

da matéria prima, fornecido pelo relatório do EGS, chega-se ao custo variável unitário total.

Deduzindo esse custo do preço, encontra-se a margem de contribuição unitária. Em seguida,

dividindo-se a margem de contribuição unitária pelo preço do produto, resulta o índice

MargemlPreço.

A margem de contribuição unitária pode ser usada sem problemas na análise de uma

empresa sobre seus próprios custos. Entretanto, para fins de comparação entre empresas

diferentes, praticando preços de venda diferentes, a fórmula ideal é obtida relacionando a

margem praticada sobre um produto com seu respectivo preço de venda. Por isso foi definido

o índice MargemlPreço como valor de comparação da margem de contribuição entre as

empresas.

A seguir, a partir da informação do mercado potencial, fornecida no relatório do EGS,

calcula-se a Receita de Vendas Potencial (Rp) e a Participação de Mercado Potencial.
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o mercado p en ial representa quanto a empresa pode vender em unidades do seu

produto, caso tenha rodução e estoque suficientes para tal. Entretanto, nem sempre a

empresa consegue atender a demanda do mercado, e sua receita de vendas fica abaixo da

receita que ela poderia obter. Dentro dos dois jogos estudados, no primeiro a receita potencial

foi atingida pelas empresas participantes em 62,5% das vezes. Já no segundo, esse valor caiu

para 37,5%. Para a análise proposta neste estudo, será utilizada a receita potencial ao invés da

receita real, ou seja: deseja-se encontrar uma relação quantitativa entre as decisões de

apreçamento tomadas pela empresa e a receita que ela poderá obter, caso consiga atender

totalmente a demanda do mercado.

A participação potencial de mercado representa qual será a fatia de mercado da

empresa, c aso e la e todas as suas e mpresas c oncorrentes possuam estoque suficiente para

atender a demanda dos consumidores pelos seus produtos. Assim como no cálculo da receita

potencial, também a participação potencial de mercado difere na maioria das vezes, dentro do

EGS, da participação real. Em quinze das dezoito rodadas executadas, ao menos uma das

empresas participantes não conseguiu atender a totalidade do seu mercado potencial, e nesses

casos a participação percentual das outras empresas aumentou.

O tratamento dos dados coletados no EGS e organizados nas PTDs fornecerá então as

três variáveis que serão utilizadas neste estudo para se classificar tendências de políticas de

preço em cada rodada de decisões das empresas. São elas: preço, margem de contribuição e

participação de mercado.

- ,
4.2 OPERACIONALIZAÇAO DAS VARIA VEIS

A partir das características observadas no referencial teórico para cada uma das quatro

políticas de preço consideradas neste estudo, pôde-se criar um quadro que define uma relação

entre essas políticas e as variáveis identificadas anteriormente.
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Política ., . Modelagem teórica ReferênciasanavelS

Preço Igual aos custos Churchill e Peter (2007)

Deduzido de Churchill e Peter

Sobrevi vênc ia
argem de contribuição Igual a zero

(2007)

Participação potencial no
Indiferente -------------------

mercado

Preço Abaixo dos praticados pela concorrência Churchill e Peter (2007)

Max itnização da
Reduzida, em função do preço reduzido

Deduzido de Churchill e Peter

pat1icipação no
Margem de contribuição (lucros iniciais baixos objetivando lucros

(2007)

mercado (Market
maiores em longo prazo)

Share)
Acima da média do mercado, refletindo os

Participação potencial no
investimentos em marketing e o aumento da Boone e Kurtz (1998)

mercado
detnanda

Preço Indiferente -------------------

Maximização do Margem de contribuição Alta, objetivando lucro em curto prazo
Kotler e Keller (2009), Boone e

lucro
Kurtz (1998)

Participação potencial no
Indiferente -------------------

mercado

Preço
Alto, funciona como uma propaganda do

Sandhusen (2010)
Liderança na produto

qualidade (Top
Margem de contribuição

Alta, para cobrir os custos com
Kotler e Armstrong ( 1998)

Quality) investitnentos no produto

Participação no mercado Indiferente -------------------

Tabela 3: Relação entre políticas de preço e variáveis operacionalizadas no estudo

Fonte: autor do trabalho

Algumas das relações identificadas estão explícitas no texto dos autores. Outras são

deduzidas a partir da fórmula de cálculo da margem de contribuição: M = P - Cv - Dv, ou

mais especificamente: M = P - Cv, considerando que no EGS em estudo não existem

despesas variáveis.

Partindo das relações identificadas na tabela anterior, criou-se então um fluxograma

onde as variáveis consideradas são comparadas aos resultados do EGS, a fim de se identificar

em qual política de preços melhor se enquadram as decisões de apreçamento de uma empresa.
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sim>----_.t Sobrevivência (S)

(p < p)
E

(Q>Q)

Top Quality (TQ)

sim Lucro (L)

Indefinida (I)

Sendo:

M = índice margem / preço

M = índice margem / preço médio, no período considerado

P = preço

P = preço médio do mercado, no período considerado
(J' = desvio padrão do preço, no período considerado

Q = participação potencial de mercado

Q = participação média de mercado (aproximadamente 16,7%)

Ilustração 5: Fluxograma de identificação de tendência a uma política de preço

Fonte: autor do trabalho

É importante salientar que a relação proposta neste estudo não tem a função de indicar

a intenção da empresa., mas sim o resultado efetivamente alcançado. Isso significa que uma

empresa pode decidir., por exemplo., que irá adotar uma política de maximização de
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participação no mer mas suas decisões de preço e investimentos em marketing podem

não ser suficientes oerentes o bastante para que ela atinja tal objetivo. Nessa situação, as

estratégias e tática e apreçamento empreendidas pela empresa não foram suficientemente

claras ou eficazes para que uma política de preços fosse identificada a partir do modelo

proposto, e então sua política será classificada como Indefinida.

Em relação a política de Sobrevivência, a literatura considera que sua adoção inclui

definir um preço igual ao custo total ou abaixo dele (CHURCHILL; PETER, 2007, p.339).

Nesse sentido, a forma mais correta de se tratar a variável Margem de Contribuição, na

determinação de uma política de Sobrevivência, seria: M < O. Entretanto, as regras do EGS

estabelecem como preço mínimo de venda um valor igual ao custo variável unitário da

empresa, ou seja: P = C, o que implica em M = o. Tal limite impede que seja praticado o

chamado dumping - a definição de preços abaixo do custo. O dumping é uma estratégia de

apreçamento eticamente condenável e sujeita a leis que a proíbem na maioria dos países

(CHURCHILL; PETER, 2007, p.329).

Em relação à política de liderança na qualidade (Top Quality), o referencial teórico

utiliza o termo "preço alto" na definição das características dessa política. Como forma de se

definir o que seria um preço alto o bastante para caracterizar a existência de tal política,

dentro do modelo proposto, foi utilizado o desvio padrão dos preços referente a cada rodada.

Somando-se a média dos preços na rodada com o desvio padrão, criou-se um índice para

"filtrar" entre esses preços a queles que poderiam s er c lassificados c orno próprios de um a

política Top Quality.

O fluxograma proposto foi então aplicado na última coluna da PTD, a qual passou

então a exibir o resultado da tendência de política de preços identificada para a empresa.

Abaixo, segue um exemplo do resultado, obtido na 2a rodada do primeiro jogo.

PERíODO 1.2

Volume de Capacidade Custo da mão Custo Mercado Receita de Partic ipaçãononnalde unitário da Preço Índice vendasEmpresa produção produção de obra sem matéria ($) Margem/Preço potencial potencial potencial no Política
total (uni.) hora extra ($) (uni.) mercado (0/0)(uni.) prima ($) ($)

Technews 427.836 427.836 1,3879 1,5305 6,38 54,26% 531.964 3.393.930 14,27 L

H.S.T. 600.000 404.625 1,4609 1,5827 6,29 47,83% 626.691 3.941.886 16,81 MS

Multi Tech 468.241 429.317 1,4425 1.5449 6,28 51,48% 669.015 4.201.414 17,95 MS

Fabrik7 564.963 434.256 1,4183 1,5441 6,37 50,920/0 678.005 4.318.892 18,19 I

WOW! 445.000 419.440 1,4203 1,5297 6.47 53,770/0 621.825 4.023.208 16,68 TQ

Hitech 414.000 426.354 1,4067 1,5516 6,35 53,41% 600.136 3.810.864 16,10 L

Tabela 4: Exemplo de identificação das políticas de preços

Fonte: autor do trabalho
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As planilhas atamento de dados do EGS, preenchidas com os dados de todas as

rodadas dos dois jog e tudados, estão em anexo neste trabalho .

.-
4.3 INTERPRETAÇ O DOS RESULTADOS

As informações fornecidas pelas PTDs foram classificadas e agrupadas de forma a se

interpretar o comportamento das equipes em relação às políticas de preço adotadas e avaliar

os resultados obtidos por essas políticas.

Para o cálculo da Rp média de cada política, inicialmente foi cogitada a utilização de

uma média aritmética simples, ou seja: o somatório dos valores de Rp, correspondente a cada

ocorrência de uma determinada política, dividido pelo número de ocorrências no jogo.

Entretanto esse método demonstrou não ser o mais adequado. A média aritmética simples não

considera o fato de que a Rp de todas as empresas varia ao longo do jogo com base não

apenas nas decisões da empresa, mas também nos fatores macroeconômicos presentes no

EGS. Isso é constatado observando-se, por exemplo, que no período 1.1 a Rp do mercado - o

somatório da Rp de todas as empresas - foi de $17.305.142, enquanto que no período 1.6 a Rp

do mercado foi de $29.432.668.

Partindo-se dessa observação, foi utilizado um método que considera o peso de cada

período dentro da média final de todos os períodos, ou seja: a média aritmética ponderada.

Como os fatores macroeconômicos presentes em cada período são os mesmos para

todas as empresas, a Rp média de uma política dentro de um período foi calculada como uma

média aritmética simples. Posteriormente, a média de cada período sofreu a aplicação do seu

respectivo peso, e com a soma desse resultado em todos os períodos obteve-se a média

ponderada da Rp correspondente a essa política.

O peso foi calculado dividindo-se a Rp do mercado - a soma de todas as Rp das

empresas dentro de determinado período - pela Rp do jogo - a soma de todas as Rp dentro do
.
Jogo.

Como forma de exemplificar o cálculo, segue a demonstração do cálculo da Rp média

da política de maximização de participação no mercado (Market Share), no Jogo 1.
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Somat' ·0 Úlnero de Receita de vendas Receita de vendas Peso Produto
Penodo receita d '~rla, ocorrências potencial média potencial do mercado (p=RpMILRpM) (l:Rp/n).p-~-

potenc'a1 ~ (n) (l:Rp/n) (RpM)

1.1 6. . I ! 2 3.062.159 17.305.142 0,0927 283.938
1.2 .1 .301 2 4.071.650 23.690.194 0,1269 516.845
1.3 .129. 5 I 4.129.785 22.641.838 0,1213 501.026
1.4 .9 3.137 1 4.983.137 24.398.639 0,1307 651.463
1.5 .30 .948 1 4.300.948 23.673.327 0,1268 545.563
1.6 11.127.774 2 5.563.887 29.432.668 0,1577 877.464
1.7 .616.236 2 4.308.118 22.403.129 0,1200 517.151
1.8 8.024.498 2 4.012.249 23.083.895 0,1237 496.270

Receita de vendas potencial do jogo (l:RpM) I 186.628.8321

Receita de vendas potencial média (l:produto) 4.389.721

Tabela 5: Cálculo da Rp média da política de Market Share no jogo 1

Fonte: autor do trabalho

o quadro seguinte mostra o resultado final da apuração das ocorrências de políticas de

preços e suas respectivas Rp médias, nos dois jogos:

, · a d preço identificadas e sua respectiva receita potencial média

Fonte: autor do trabalho

JOGO I

Política Ocorrências Receita de vendas
potencial média

Sobrevivência O O
13 4.389.721
15 . 3.209.610
6 2.947.666
I 3.651.075

••

JOGO 2

Política Ocorrências Receita de vendas
potencial média

Sobrevivência O O
Market Share 13 6.575.356
Lucro 12 5.921.764
Top Quality 7 4.633.121
Indefinida 16 4.650.743

As informações desse quadro, em conjunto com os dados observados nas PTDs, foram

então interpretadas em qua tro aspectos: políticas de preço identificadas, receitas de venda

correspondentes a cada política, margens de contribuição praticadas e oscilação das políticas

entre as empresas.

4.3.1 POLÍTICAS DE PREÇO IDENTIFICADAS

Observa-se que nenhuma empresa adotou uma política de sobrevivência, em qualquer

uma das rodadas nos dois jogos executados.



A po ' ·derança na qualidade foi a menos utilizada (17%), enquanto

de maximiza a cro e maximização da participação de mercado dividiram o re

ocorrências i e . cadas (com 28% e 27%, respectivamente) e O gráfico a seguir .

distribuição das íticas, ao longo dos dois jogos.

Percentual de políticas de preço identificadas nos períodos
doEGS

27%
Market Share

• Lucro

O Top Quality

O Indefinida

31%
28%

14%

Ilustração 6: Distribu·ção percentual de políticas de preço identificadas

Fonte: autor do trabalho

O número de orrê c·as de políticas classificadas como Indefinida é o mais alto, se

for comparado inlmente com as outras políticas. Entretanto, se for comparado ao total

de oc rr •las , e· em cada jogo (48), esse número revela que a maioria das decisões de

apreçame o das e 'presas pôde ser identificada dentro do modelo proposto. No Jogo 1,

houve apenas 29% de ocorrências de classificação Indefinida, enquanto que no Jogo 2 esse

número subiu levemente, para 33%.

Vale ressaltar que a classificação denominada Indefinida é resultado do modelo de

classificação proposto para este estudo, que embora tenha sido desenhado de forma criteriosa,

apresenta uma abordagem simplificada do uso de variáveis para se identificar uma política.

Observando-se os dados das PTDs, nota-se que ~m alguns casos as empresas não tiveram uma

política identificada pois suas variáveis estavam levemente acima ou abaixo dos índices

definidos para classificação. Como não foi adotada uma "margem de tolerância" nesses

índices, essas empresas acabaram ficando "à margem" da identificação.
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4.3.2 FATURAME SPONDENTE ÀS POLÍTICAS DE PREÇOS

Com r elaça a receita d e vendas potencial de cada política, no s do is jogos ho uve

resultados semelhan e . A política Market Share foi a que mais apresentou potencial de gerar

receita, seguida pela política Lucro em segundo e a política Top Quality em terceiro.

Esse resultado está em concordância com o referencial teórico. Tal como mencionado

por Kotler (2000, p.217), a política de maximização da participação visa ganhos de escala,

especialmente em longo prazo. Portanto, ainda que a empresa pratique preços abaixo do

mercado, seus esforços nas demais variáveis do mix de marketing, além do preço, fazem com

que o v olume de vendas que e la p ode a tingir c ompense o preço reduzido e aumente s ua

receita de vendas.

A política de maximização do lucro apresenta resultados de receita de vendas que vão

de acordo a seus objetivos, pois consegue atingir um faturamento um pouco acima da média,

mesmo sem haver necessariamente uma participação no mercado acima da média.

A política de liderança na qualidade, embora adote os preços mais altos, não obtém as

receitas de vendas mais altas. Pelo contrário, o mercado potencial que corresponde a esses

preços altos é um mercado reduzido, e portanto o faturamento dessa política é inferior as

outras políticas identificadas. Para compensar o faturamento reduzido, essa política também

ê a argem de contribuição a cima da média. O r esultado da política T op Q uality

e im lado no JE em estudo retrata um oligopólio, tal como

_ e eter 2007) e Kotler e Annstrong (1998), pois o pequeno

rrentes faz com que o mercado seja sensível a variações maiores

a diminuição da demanda.r e

4.3.3 MARGENS DE CONTRIBUIÇÃO PRATICADAS

Em relação à margem de contribuição, observou-se uma variação pequena ao longo

dos jogos. No Jogo 1 a margem de contribuição variou entre 46,02%, e 55,37%. Já no Jogo 2

essa variação ampliou-se, com a margem mínima apurada de 36,23% e a máxima de 53,98%.

A variação da margem de contribuição entre as empresas dentro de cada rodada é ainda

menor, o que demonstra um mercado relativamente homogêneo. Tal observação reflete o

próprio ambiente do EGS, onde as empresas negociam um mesmo e único produto,

inicialmente idêntico em suas características.
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Todas as e pesas iniciam o jogo em nível de igualdade, com o mesmo capital e o

mesmo preço de referência para esse produto: $6,30. Somente a partir daí vão diferenciando

seu produto, com rnvestimentos em marketing e P&D. Além dessas características próprias do

EGS, o nivelamento das margens de contribuição praticadas demonstra também que as

empresas ajustam suas decisões ao que é praticado no mercado, ao longo das rodadas, ou seja:

o fator concorrência, tal como mencionado por Dias (2006, p.260-261), está presente nas

decisões de apreçamento tomadas pelas equipes. Essas mesmas características comprovam a

caracterização de um oligopólio no ambiente do EGS.

Observa-se também, nos dois jogos, e mais nitidamente no segundo jogo, que houve

uma tendência da redução da margem de contribuição ao longo das rodadas, sendo que em

ambos a margem máxima ocorreu na primeira rodada e a margem mínima na última rodada.

Isso demonstra que as empresas tiveram uma tendência a diminuir suas margens de

contribuição. Tal comportamento pode ser resultado do acirramento da concorrência, mas

também pode ser comparado a um favorecimento de ganhos de escala, pois nos dois jogos

houve também uma tendência de aumento da demanda potencial.

4.3.4 OSCILAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PREÇO ADOTADAS PELAS EMPRESAS

Analisando-se as políticas identificadas ao longo dos dois jogos para cada uma das

empresas, nota-se vários exemplos que demonstram padrões na adoção dessas políticas pela

maioria das empresas. A figura abaixo ilustra essa afirmação.

Empresa Política de preços (Período 1.1 ao Período 1.8)

Technews MS ~ L I I L I Ta J L l MS MS
H.S.T. MS MS I I I MS MS MS
Multi Tech L MS MS MS I I I I I
Fabrik7 L I I I L I I MS I I I
WOW! T'(} TQ' TQ TQ MS j -TQ ! L L

Hitech L L I I L L L L L

Evolução das rodadas

Empresa Política de preços (Período 2.1 ao Período 2.8)

Technews MS MS I L L L L L
H.S.T. MS MS L MS L MS L
Multi Tech L MS
Fabrik7 L I
WOW! L L
Hitech

Ilustração 7: Políticas de preço identificadas para cada empresa ao longo dos jogos

Fonte: autor do trabalho
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Em cada período, cada empresa tem cinco possibilidades de identificação:

Sobrevivência, Mar et Share, Lucro, Top Quality ou Indefinida. A chance de uma

identificação igual em 2 períodos consecutivos é de 1/5, ou 20%. Considerando que a política

de Sobrevivência não teve influência nos resultados, por não ter sido adotada em nenhum

momento, pode-se descartá-la nesse cálculo. Ainda assim, a chance de uma mesma

identificação consecutiva é de 1/4 ou 25%. Isso significa que as ocorrências de políticas de

preço identificadas de forma consecutiva ao longo dos períodos possuem uma probabilidade

pequena de terem sido resultados de uma simples coincidência.

Essa probabilidade é pequena mesmo para apenas dois períodos consecutivos. Para

três períodos, a chance de que uma repetição tenha sido mero acaso é ainda menor: de 6,25%

(1/16).

Com base nessas observações, pode-se comentar o comportamento das empresas ao

longo dos dois jogos, como mostra o quadro a seguir.

Empresa Jogo 1 Geral
Technews Foi a que mais oscilou suas

políticas ao longo das rodadas,
apresentando continuidade
apenas no final.

Iniciou com uma política de
Market Share, e depois de uma
oscilação adotou de forma
contínua a política de Lucro, ao
longo de 5 rodadas seguidas.

Foi a empresa que mais adotou a política de Lucro
na soma dos dois jogos.

H.S.T. Adotou a política de Market
Share em todas as suas
políticas identificadas.

Oscilou sua política ao longo
de todas as rodadas, não
mostrando um padrão bem
definido - embora a política de
Market Share ainda tenha sido
identificada em mais 4 rodadas.

Na soma dos dois jogos, essa foi a empresa que mais
adotou a política de Market Share.

Multitech Apresentou uma tendência de
adoção da política de Market
Share no começo do jogo.

Apresentou uma tendência de
adoção da política de Market
Share no final do jogo.

Teve sua política identificada elTI poucas rodadas,
sendo a 2 a C om maior número d e ocorrências d e
política do tipo Indefinida.

Fabrik7 Poucas políticas puderam ser
identificadas.

Poucas políticas puderam ser
identi ficadas.

Foi a empresa qu e a presentou o maior nú mero d e
ocorrências do tipo Indefinida. Apenas em cinco das
dezesseis rodadas a empresa teve sua política
identificada, e nenhuma de forma consecutiva.

WOW! Nítida preferência pela política
Top Quality, do início ao meio
do jogo.

Nítida preferência pela política
Top Quality, do meio ao final
do jogo.

Foi a responsável por quase todas as ocorrências da
política Top Quality - dez, das treze ocorrências ao
longo dos dois jogos. Foi a empresa que mais adotou
uma política de forma definida e constante, ao longo
dos dois jogos.

Hitech Apresentou a mesma política
ao longo de quase todo o jogo -
eln 7 das 8 rodadas sua política
foi classificada como Lucro.

Oscilou maIS, apresentando
uma tendência de adoção da
política de Market Share
apenas no final do jogo.

Apresentou a adoção mais constante de uma política
dentro de um mesmo jogo - a política de Lucro, no
Jogo I.

Tabela 7: Comentários sobre a oscilação das políticas de preços praticadas pelas empresas

Fonte: autor do trabalho



5CONCLUSÃO

Os objetivos específicos do estudo puderam ser atingidos através da análise de seus

resultados. Inicialmente, esses resultados mostram que o modelo de avaliação de dados

proposto atingiu de forma satisfatória o objetivo de classificar tendências de políticas de preço

nas decisões de apreçamento adotadas por equipes participantes de um Jogo de Empresas.

A partir dessa classificação, pôde-se atender outros dois objetivos específicos do

estudo: confrontar as políticas de preço identificadas com sua respectiva receita potencial e

identificar qual política teve o potencial de gerar o maior faturamento. Os resultados

apontaram que, dentro do EGS em questão, a política de maximização da participação no

mercado foi a que teve o potencial de gerar o maior faturamento.

Entre os objetivos gerais, a tentativa de se compreender padrões de apreçamento que

demonstrem coerência na aplicação prática de conceitos teóricos obteve êxito. Os resultados

mostraram que os estudantes de administração, participantes do EGS em estudo, não

adotaram padrões de apreçamento meramente empíricos ou mesmo aleatórios. Ao contrário,

eles mostraram constância nas decisões de apreçamento, refletidas nas políticas identificadas,

o que demonstra a existência de estratégias próprias a cada empresa.

O objetivo geral de se evidenciar a aderência entre conceitos teóricos e as

a teristicas do EGS também f oi a tingido. As c aracteristicas d e c ada política de preços

adas na literatura foram reproduzidas pelo simulador organizacional de estratégia, e os

comprovam que, dentro do ambiente do jogo em estudo, a concorrência é um fator

e enn·nante a ser considerado nas decisões de apreçamento.

Os resultados também forneceram os subsídios necessários para tentar responder o

problema de pesquisa inicialmente levantado. A conclusão é de que diferentes tipos de

políticas de preço e sua respectiva geração de receita devem ser tratados como posições

relativas, o u seja: p olíticasde preço s ão políticas que surtirão m ais e feito seus adas para

adequação ao mercado. Pode-se dizer que a teoria não se sobrepõe à prática, ou seja: dizer
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como funciona não é garantia de que sempre funciona. Os gestores possuem informações a

respeito de como ca a po ítica aborda diferentes questões do processo de apreçamento, mas

elas não atingem re ltados por si próprias. As políticas são instrumentos a serem utilizados

no processo estratégico e cabe ao gestor saber quais instrumentos usar, como usar e quando

usar.

Portanto, a proposição inicialmente levantada, de que tipos de políticas de preço não

podem ser tratados como posições absolutas e a simples adoção de uma política não garante

que seus resultados sejam efetivamente alcançados, demonstrou ter sido correta, ao ser

confrontada com os resultados do estudo.

Com este trabalho, pretende-se contribuir na visão que estudantes de administração

têm sobre os conceitos de apreçamento aprendidos em sala de aula. Essa contribuição também

pode se estender ao aproveitamento das matérias que utilizam jogos de empresas como

instrumento didático. O ensino moderno da administração cada vez mais faz uso de tais

técnicas, com a criação de laboratórios de gestão. O interesse demonstrado pelos estudantes,

tal como reportado na revisão teórica deste trabalho, implica em uma maior dedicação aos

exercícios de gestão simulada, que são tratados como cenários reais também no emprenho dos

participantes em conseguir os melhores resultados nas suas empresas virtuais. Assim, as

considerações apresentadas neste estudo pretendem ser uma fonte de conhecimento para que

esse estudantes possam uruzar as decisões nos jogos.

r fi· e mini tração, este trabalho oferece a proposta de se rever

ao conhecimento empírico dos administradores, podem
,

lZa . E sempre útil questionar se as decisões estratégicas são as mais

adequadas ao obje i os da empresa e, se as são, por quais motivos. A dúvida já nasce com o

potencial de levar a novos conhecimentos, no caminho para respondê-la.

Finalmente, para os pesquisadores e professores de administração, este trabalho tem a

pretensão de sugerir novas formas de se avaliar as decisões tomadas pelos participantes de

jogos de empresas. O modelo de identificação de políticas proposto pode auxiliar os

instrutores responsáveis pela condução de jogos de empresas, na avaliação de retomo a seus

alunos e para mostrar aos mesmos como suas decisões estão sendo classificadas. Dessa forma

eles podem confrontar a intenção aos resultados.
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6 LIMITAÇÕES DO TRABALHO E PROPOSIÇÕES DE NOVOS ESTUDOS

Dentro da proposta do estudo, as limitações sob as quais o mesmo se propõe a avançar

não inviabilizam ou invalidam de maneira alguma os seus objetivos. As limitações ora

apresentadas não se referem a obstáculos ao atendimento dos objetivos do estudo, mas sim ao

"perímetro experimental" onde os dados foram coletados.

Houve uma limitação na amplitude do universo pesquisado e no período a que esses

dados se referem. O estudo foi conduzido com base em infonnações obtidas em um jogo de

empresas no qual participaram estudantes de uma única tunna de graduação em

administração, com cerca de 30 alunos, ao longo de dois semestres letivos. Há de se

considerar que quanto maior o universo a ser analisado, mais precisos e próximos da realidade

serão os resultados. Portanto partindo dessa restrição observada na amostragem, pode-se

sugerir qe do pejam feitos envolvendo mais tunnas participantes, ao longo

. eren es gerações" de estudantes, o que levaria a uma amostra

te e ea e a resultados mais estatisticamente robustos.

Outra limi ação de te estudo diz respeito à natureza do EGS. Ainda que o simulador

tenha sido desenvolvido de modo a reproduzir com o máximo de fidelidade um ambiente de

competição empresarial, muitos fatores presentes na realidade são suprimidos, ou

reorganizados de modo a concentrar as decisões estratégicas da empresa em um número

menor, que possa ser mais facilmente estudado. Isso não invalida, de maneira nenhuma, a

importância do EGS e a lógica dos resultados apresentados pelo mesmo. O EGS funciona

como a representação em laboratório de um macroambiente, e nesse objetivo ele obtém

grande êxito. Deve-se lembrar, no entanto, que a lógica que rege esse macroambiente é muito

mais complexa, e os resultados apresentados pelo estudo aqui presente, assim como os

resultados do próprio EGS, são uma tentativa de melhor compreender a realidade, e não

explicá-la por definitivo.
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Como suge -. a novos estudos, ressalta-se que o modelo proposto para identificação

de políticas de pre o foi desenvolvido para a avaliação de apenas 3 variáveis. Modelos mais

sofisticados, que considerem outras decisões das empresas, como valor investido em

Marketing e P&D por exemplo, podem ser desenvolvidos e seus resultados comparados.

Portanto, este estudo visa servir como um exemplo de ponto de partida para que

estudos mais amplos e compreensivos dos conceitos aqui definidos e explorados sejam

incentivados.
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8.1 PLANILHA DE TRATAMENTO DE DADOS DO EGS - PERIODO 1.1 A 1.4

PERÍODO 1.1

Volume de Capacidade Custo da mão Custo Mercado Receita de Participação
normal de unitário da Preço Índice

Empresa produção de obra sem potencial vendas potencial no Política
produção matéria ($) MargemlPreço

total (uni.) hora extra ($) (uni.) potencial ($) mercado (0/0)(uni.) prima ($)

Technews 415.000 415.000 1,4178 1,5513 6,30 52,87% 483.335 3.045.011 17,78 MS

H.S.T. 415.000 415.000 1,4310 1,5634 6,30 52,470/0 488.779 3.079.308 ]7,98 MS

Multi Tech 415.000 415.000 1,4275 1,5533 6,39 53J50/0 428.652 2.739.086 15,77 L

Fabrik7 415.000 4]5.000 ],4218 1,5634 6,39 53)80/0 438.040 2.799.076 16,1 1 L

WOW! 410.300 415.000 1,4220 1,5522 6,43 5374% 443.489 2.851.634 16J 1 TO

Hitech 412.000 415.000 1,4143 1,5550 6,40 53,60010 436.098 2.791.027 16,04 L

PERÍODO 1.2

Volume de Capacidade Custo da mão Custo lercado Receita de Participaçãonormal de unitário da Preço Índice
Empresa produção de obra sem potencial vendas potencial no Políticaprodução matéria ($) Margenv'Pre o

total (uni.) (uni.) hora extra ($) prima ($) um potencial ($) mercado (%)

Technews 427.836 427.836 1,3879 1,5305 6,38 5416% -31.964 3.393.930 14,27 L

H.S.T. 600.000 404.625 1,4609 1,5827 6,29 47. 30o 626.69] 3.941.886 16,81 MS

Multi Tech 468.241 429.317 1,4425 1,5449 6,28 51,4 % 669.015 4.201.414 17,95 MS

Fabrik7 564.963 434.256 1,4183 1,5441 6,37 5092«70 6 .005 4.318.892 18,19 I

WOW! 445.000 419.440 1,4203 1,5297 6,47 53, íVo 21. 25 4.023.208 16,68 TO

Hitech 414.000 426.354 1,4067 1,5516 6,35 53,41'% 600.136 3.810.864 16,10 L

PERÍODO 1.3

Custo da mão Custo ercado Receita de Participaçãounitário da Preço Índicee obra sem po encial vendas potencial no Políticamatéria ($) Margem 'Preçorae tra( ) prima ($) um. potencial ($) mercado (%)

1,5223 6,32 50.3-0.'0 21.099 3.293.346 14,62 I

1,5836 6,29 49. ~o 522.221 3.284.770 14,65 I

L 2 3 1,5141 6,32 53.51% 653. 47 4.129.785 18,33 MS

Fab' 7 .., .1 1,4219 1,5296 6,37 49.9 % 6 2.027 4.089.712 18,01 I

WOW! 635.491 423.661 1,3934 1,5058 6,45 51. % 2.244 4.142.474 18,02 TO

Hitech 596.245 438.245 1,3920 1,5488 6,35 50. 3.701.752 16,36 I

PERÍODO 1.4

Volume de Capacidade
Custo da mão Custo I ercado Receita de Partic ipaçãonormal de unitário da Preço Índi e

Empresa produção de obra sem potencial vendas potencial no Políticaprodução matéria () argem Preçotota I (uni.) hora extra ($) I (uni.) potencial ($) mercado (%)(uni.) prima ($)

Technews 595.074 445.074 1,3740 1,4907 639 5246% 640.407 4.092.201 16,77 L

H.S.T. 657.586 438.391 1,4974 1 6399 631 46,33% 555.349 3.504.252 1454 I

Multi Tech 670.006 446.671 1,4336 1.5056 6.3 50,19% 781.056 4.983.137 20,45 MS

Fabrik7 662.853 456.209 1.4015 1.5194 6.40 50,95% 652.617 4.176.749 17,09 L

WOW! 663.187 442.125 1,3619 1,4928 6,50 52,59% 599.899 3.899.344 15,71 TQ

Hitech 636.708 456.345 1,3648 1,5423 6,35 51,17% 589.442 3.742.957 15,44 L
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8.2 PLANILHA DE TRATAMENTO DE DADOS DO EGS - PERIODO 1.5 A 1.8

PERÍODO 1.5

Volume de Capacidade Custo da Custo Mercado Receita de Participação
nonnalde mão de obra unitário da Preço Índice

Empresa produção potencial vendas potencial no Política
produção sem hora matéria ($) Margem/Preço

total (uni.) (uni.) potencial ($) mercado (0/0)
(uni.) extra ($) prima ($)

Technews 626.175 481.673 1,3783 1,4882 6,45 53,090/0 580.792 3.746.108 15,67 TQ

H.S.T. 597.763 448.908 1,4825 1,5657 6,32 48,850/0 584.126 3.691.676 15,76 I

Multi Tech 674.734 449.823 1,4335 1,5040 6,40 50,370/0 686.084 4.390.938 18,51 I

Fabrik7 688.682 459.121 1,4029 1,5109 6,40 50.82% 637.803 4.081.939 17,21 I

WOW! 718.197 478.798 1,3510 1,4998 6,37 51,71% 675.188 4.300.948 18,22 MS

Hitech 636.082 483.117 1,3575 1,5259 6,38 52,25% 542.589 3.461.718 14,64 L

PERÍODO 1.6

Volume de Capacidade Custo da Custo Mercado Receita de Participação
normal de mão de obra unitário da Preço Índice

Empresa produção produção sem hora matéria ($) MargemlPreço potencial vendas potencial no Política
total (uni.) (uni.) potencial ($) mercado (0/0)

(uni.) extra ($) prima ($)

Technews 562.065 493.040 1,3870 1,4786 6,38 53,75% 832.263 5.309.838 17,99 L

H.S.T. 684.126 456.412 1,4959 1,5352 6,32 48.10010 894.088 5.650.636 19,33 MS

Multi Tech 728.091 485.394 1,4456 1,5136 6,40 50.00% 727.514 4.656.090 15,73 I

Fabrik7 741.690 494.460 1,4171 1,4985 6,30 499 0'0 69.387 5.477.138 18,79 MS,

WOW! 633.704 504.281 1,3560 1,5492 6,42 5259°'0 676.586 4.343.682 14,63 TQ

Hitech 499.129 499.129 1.3323 1,5150 6,38 55,37°'0 626.220 3.995.284 13,54 L

PERÍODO 1.7

Custo unitário
Índice ercado Receita de ParticipaçãoPreçoda matéria potencial vendas potencial no Política($) Margem'Preçoprima ( ) (uni) potencial ($) mercado (%)

1,5083 6,34 5135°~ 05.162 4.470.727 19,98 MS

1,5517 6,32 47620/0 655.935 4.145.509 18,59 MS

1,5393 6,38 4 .9 010 603.503 3.850.349 17,10 I

Fa ri í O 1. 3 1,5388 6,40 50,2 % 623.620 3.991.168 17,67 I

WOW! 560.670 510.130 1,3558 1,5228 6,25 52.960/0 .783 2.779.894 12,60 L

Hitech 642.933 500.493 1,4005 1,5511 6,38 51.31% 496.157 3.165.482 14,06 L

PERÍODO 1.8

Volume de Capacidade Custo da Custo unitário Mercado Receita de Participação,

Empresa produção normal de mão de obra da matéria
Preço ndice

potencial vendas potencial no Políticaprodução sem hora ($) Margem Preço
total (uni.) (uni.) extra ($) prima ($) (uni) potencial ($) mercado (%)

I

Technews 715.000 493.584 1.4488 1.5494 6.32 49.0 I0/0 627.540 3.966.053 17,26 MS

H.S.T. 665.536 452.066 1,5802 1,5777 I 6.32 46.020/0 642.159 4.058.445 17,66 MS

Multi Tech 685.280 493.112 15044 1,5611 635 48,400/0 632.891 4.018.858 17,4 I I

Fabrik7 689.856 483.542 1,5366 1,5 00 6.40 47,71% 609.021 3.897.734 16,75 I

WOW! 686.673 506.471 1,4274 1,5994 6~33 49,220/0 595.639 3.770.395 16,38 L

Hitech 576.264 497.075 1,4342 15779 , 6,38 51,24% 528.591 3.372.411 14,54 L
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8.3 PLANILHA D
,

TAMENTO DE DADOS DO EGS - PERIODO 2.1 A 2.4

PERÍODO 2.1

Volume de Capacidade Custo da mão Custo Mercado Receita de Participação
nonnalde unitário da Preço Índice

Empresa produção de obra sem potencial vendas potencial no Políticaprodução matéria ($) Margem/Preço
total (uni.) hora extra ($) (uni.) potencial ($) mercado (%)

(uni.) prima ($)

Technews 622.500 415.000 1,3724 ],5380 6,32 50,33% 490.216 3.098.]65 19,50 MS

H.S.T. 622.500 415.000 1.4302 1,5437 6,32 49,170/0 425.548 2.689.463 16,93 MS

Multi Tech 415.000 4]5.000 1,4327 1,551 1 6,42 53,52% 400.253 2.569.624 15,92 L

Fabrik7 415.000 415.000 1.4097 1,5436 6,40 53,85% 428.185 2.740.384 ]7,04 L

WOW! 600.000 415.000 1,3717 1,5451 6,37 50.890/0 392.104 2.497.702 15,60 I

Hitech 415.000 415.000 1,4255 ],5428 6,45 53,98% 377.145 2.432.585 15,01 TQ

PERÍODO 2.2

Volume de Capacidade Custo da mão Custo I Mercado Receita de Participação
nonnalde unitário da Preço Índice

Empresa produção produção de obra sem matéria ($) MargemIPreço potencial vendas potencial no Política
total (uni.) hora extra ($) (uni.) potencial ($) mercado (0/0)

(uni.) prima ($)

Technews 427.136 427.] 36 1,4962 1,5100 6,36 5273% 555.288 3.531.632 16,99 MS

H.S.T. 539.548 431.639 ],4797 1.4815 6,33 50.88~0 628.415 3.977.867 19,22 MS

Multi Tech 535.000 414.755 1,5786 1 5084 6,45 49.39<}-0 497.905 3.211.487 15,23 [

Fabrik7 633.951 422.634 1.5612 1,5079 6,38 47.2% 551.083 3.515.9]0 ]6,86 I

WOW! 404.625 404.625 1.4891 1.5017 6,35 52,9~~ 71.927 2.996.736 14,44 L

Hitech 507.136 427.136 1.5932 1,5279 6,39 49.19°0 564.297 3.605.858 17,26 I

PERÍODO 2.3
CustoC to da mão unjtário da Preço Índice ercado Receita de Participação

d o ra sem potencial vendas potencial no Políticamatéria ($) Margem 'Preçoraetra ) prima ($)
uni.) potencial ($) mercado (0/0)

1 11 1.5561 6,38 49.660 o 6 1.981 4.095.839 16,78 I

1. 3 1,5649 6,37 52.1 o' 6 .079 4.376.693 17,96 L;0

1. 2 1,6128 6,40 .840 3.768.576 15,39 I

Fabrik7 425.443 25.4 3 1.5535 1,6322 6.30 555.435 3.499.241 14,52 I

WOW! 384.792 394.509 1,4787 1,4798 6,38 05.488 4.501.013 18,44 L

Hitech 535.375 425.375 1,5739 1,6291 6,39 7.156 4.135.327 16,91 [

PERIOD02.4

Volume de Capacidade Custo da mão Custo ercado Receita de Partic ipaçãononnalde unitário da PreçoEmpresa produção produção de obra sem matéria ($) potencial vendas potencial no Política
total (uni.) (uni.) hora extra ($) prima ($)

(uni.) potencial ($) mercado (0/0)

Technews 5 4.985 426.614 1,5343 6. O 7.) OI 696.853 4.459.859 15,93 L,0

H.S.T. 674.430 449.620 1.5542 . ~~ 792.835 5.074.144 18,12

Multi Tech 625.03 417.876 1,6320 1°' 673.870 4.332.984 15,40 I• 10

Fabrik7 553.070 42 .020 1.5 26 6.52% 612.681 3.908.905 14,00 I

WOW! 4 9. - 391.694 1,4929 1 9,780/0 785.546 5.066.772 17,95 T

Hitech 1.59 4501% 813.585 5.206.944 18.5
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8.4 PLANILHA DE TRATAMENTO DE DADOS DO EGS - PERIODO 2.5 A 2.8

PERÍODO 2.5

Volume de Capacidade Custo da Custo Mercado Receita de Participação
Empresa produção normal de mão de obra unitário da Preço Índice potencial vendas potencial no Políticaprodução sem hora matéria ($) Margem/Preço

total (uni.) (uni.) potencial ($) mercado (0/0)(uni.) extra ($) prima ($)

Technews 649.966 433.311 1,5593 1,6646 6,43 45,820/0 822.232 5.286.952 16,14 L

H.S.T. 677.103 451.402 1,5652 1,6306 6,48 46,660/0 885.052 5.735.137 17,37 L

Multi Tech 835.694 417.847 1,6377 1,6595 6,45 42,530/0 834.598 5.383.157 16,38 I

Fabrik7 598.960 434.682 1,5956 1,6696 6,42 45,730/0 782.412 5.023.085 15,36 I

WOW! 425.365 381.901 1,5063 1,6456 6,50 50,330/0 764.977 4.972.351 15,02 TQ

Hitech 772.298 430.322 1,6169 1,6532 6,43 43,580/0 1.005.297 6.464.060 19,73 MS

PERIODO 2.6

'olum! de Capacidade Custo da Custo Mercado Receita de Participaçãonormal de mão de obra unitário da Preço Índice
Empresa prod ão produção sem hora matéria ($) Margem/Preço potencial vendas potencial no Política

total uni (uni.) extra ($) prima ( ) (uni.) potencia I ($) mercado (0/0)

:9. 2 439.971 1,5906 I 1.6788 6,50 45,63% 1.108.559 7.205.634 14,93 L

. 96 465.664 1.5918 1.6538 6.25 43,83% 1.720.808 10.755.050 23,18 MS

1.2 3.295 424.432 1.665 1.6688 6,46 39,790/0 1.489.991 9.625.342 20,07 I
I

898.724 449.362 L6310 1.6995 6,45 42,040/0 1.261.381 8.135.907 16,99

558.531 372.3541 1.5 6 1.6 40 6,60 47.110/0 837.595 5.528.127 11,28 TQ

Hitech 772.298 428.080 1.6169 1.6532 6,43 43 540/0 1.005.297 6.464.060 13,54 I

PERÍODO 2.7
Custo da Custo Mercado Receita de Participação- de o ra unitário da Preço Índice

($) potencial vendas potencial no PolíticaMargemlPreço (uni.) potencial ($) mercado (0/0)

1.7007 6,55 44,05% 969.121 6.347.743 13,98 L

I ) ,6813 6,55 41.53% 1.456.878 9.542.551 21,0 1 L

.. 17 l. 1,7073 6,46 38.66% 1.165.434 7.528.704 16,81 MS

Fabrik7 1.295. 50 63.306- 1.6 06 1,7152 6,45 38,78% 1.143.760 7.377.252 16,50 I

WOW! 781.484 411.302 1,6661 1,7395 6,60 42.42% 895.920 5.913.072 12,92 TQ

Hitech 920.863 438.359 1,6803 1,7114 6,43 40.41% 1.302.757 8.376.728 18,79 MS

PERIOD02.8

Volume de Capacidade Custo da Custo Mercado Receita de Participaçãonormal de mão de obra unitário da Preço ÍndiceEmpresa produção produção sem hora matéria ($) argem Preço potencial vendas potencial no Política
total (uni.) I (uni.) potencial ($) mercado (0/0)(uni.) extra ($) prima ($)

Technews 987.403
I

455.653 1.6435 1.7217 I 6.57 2.040/0 1.074.014 7.056.272 15,51 L
I

H.S.T. 1.402.058 467.353 1.6987 1. 126 6.65 40.19% 1.260.471 8.382.132 ]8,21 TQ

Multi Tech 1.264.167 422.811 1.7720 I. 556 6.53 36,950/0 1.233.708 8.056.113 17,82 MS

Fabrik7 1.352.684 I 451.723 1.7547 1. 3 6. 5 36,23% 1.177.261 7.593.333 17,0 I MS

WOW! 890.951 401.020 1,7304 1. 95 6.65 39,82% 935.127 6.218.595 13,5 I TQ

Hitech 1.099.518 439.807 1,7194 I 1.7497 j 6.50 I 38,69% 1.241.956 8.072.714 17,94 MS
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9.1 FORMU OMADA DE DECISÕES DO EGS - EXEMPLO

~ O PARA TOMADA DE DECISÕES EMPRESARIAIS - tipo 1 .-- _ •..._- -._--- - - - --~

IDENTIFI
EMPRES :

PRESA
imple Li e INDÚSTRIA: NÚMERO: 1 PERÍODO: 8 .

Os campos de entrada de dados estão destacados. Os demais são campos de apOlO.

(limitada aos Lucros Retidos) ~ 250004 Data: 29/11/2007 Hora: 16:55

1~7000 x 979442~..>...:.-..::.~--- = $ 1665051

Previsão de J5 % de vendas para o mercado externo do montante
total de produção das 6 empresas = 70267 J fizemos toda produção de
J turno para atender essa demanda, porem não houve por parte do
gestor nenhuma exportação

I. RECEITA DE VENDAS (Entradas de Caixa) Comente os Resultados do Período Anterior

Previsão de Vendas x Preço Unitário = Receita Prevista ($)

1305000 ~L-..$_6--=-,2_5__ ~F$ 8] 5625 O

2. DESEMBOLSOS (Saídas de Caixa)

2.1 Gastos eln Marketing (=IGP)

(Propaganda + Esforço de Vendas) I$ 7oo,Oij

2.2 Gastos em Pesquisa e D en olvimento (=IGP)

(500/0em produto + 500/0em pro esso) ~ 310,Oª

2.3 Gastos em anutenção da Fábrica (>IGP)

(Proporcional a ' lume de produção) 1$ 160,(ij
2.4 Cus o de ào-de-obra direta «IGP) Justifique as novas Decisões deste Período

2.4.1 Custo unitário x Produção Nonnal Continuamos com previsão de exportar 400000 para o Mercado
Externo e 905000 para o Mercado Interno.

2.4.2 Custo unit. x 1,5 x Produção Extra

O x e O :S O .

Produção Total (n-e ~9 9.44~

Custo Total d - .
a e-o ra Ir -

2.5 Inv imento :1. i\..<1 > G - -)

($20,00 x fá
. ~ _'00. )1o a m I

2.6 COlnpra de Matéria Prima <IGP)

(Recebe em 90 dias; paga contra entrega) ~ l.OOO.oog

2.7 Distribuição de Dividendos (+-) Os Diretores presentes devem assinar:

2.8 Outra D pesas (+ -) Presidente: Rafaela

Jornal Planejamento: Alexandre

Informaçõe arke ing: Thiago

Multa/Bônus ------ Produção: Ismar soares

Outros 28000 Finanças: Bruno

Total da Outras Despesas lS -~s.ood R.H.: illian

Pre isão de aldo fi a1

Previsão do u ro li i


