
 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

SIRLENE SIQUEIRA ALVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOGO DE TABULEIRO PARA APOIAR O ENSINO DE CONTABILIDADE DE 

CUSTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2019  



 

SIRLENE SIQUEIRA ALVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOGO DE TABULEIRO PARA APOIAR O ENSINO DE CONTABILIDADE DE 

CUSTOS  

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento de 

Tecnologia, Área de Concentração Geração 

e Transferência de Tecnologia do Instituto de 

Tecnologia para o Desenvolvimento, em 

parceria com o Instituto de Engenharia do 

Paraná, como parte das exigências para a 

obtenção do título de Mestre em 

Desenvolvimento de Tecnologia. 

 

Orientador: Prof˚. Dr. Sebastião Ribeiro 

Júnior 

Coorientador: Prof˚. Dr. Eduardo Filgueiras 

Damasceno 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2019 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às minhas filhas, para que tenham a prova e o 

incentivo de buscarem o que desejam para si próprias 

e nunca desistam de seus sonhos.  



 

AGRADECIMENTOS 

 

 A Deus, por ter me dado saúde e força para superar as dificuldades, por ter 

colocado em meu caminho pessoas boas e que durante esta etapa contribuíram para a 

realização deste trabalho. 

 As minhas filhas Mileny e Tayane, que iluminam a minha vida, me inspirando e 

incentivando diariamente. 

 Ao meu esposo André, pelo amor e carinho proporcionado, pela paciência e 

por compreender minha ausência neste período. Pelo tempo que dispôs às revisões e 

por estar sempre disposto a ajudar. 

Aos meus pais, pela minha educação, pelos valores passados, amor 

incondicional, incentivo e apoio constante. 

Aos professores Drs. Sebastião Ribeiro Junior e Eduardo Filgueiras 

Damasceno, pela paciência na orientação deste trabalho, pelas correções e pelo 

precioso tempo disposto, tornando possível a conclusão desta dissertação. 

A todos os professores do curso que contribuíram com o meu crescimento 

pessoal e acadêmico. 

Aos professores membros da banca pela valiosa contribuição no trabalho.  

As instituições que presto serviço: Escritório Lupe de Contabilidade Ltda, 

Faculdade de Tecnologia e Ciências do Norte do Paraná - FATECIE, Faculdade de 

Paraíso do Norte - FAPAN e Centro de Ensino Superior de Primavera SP – CESPRI, 

pelo incentivo e apoio durante todo esse período e por disponibilizar um espaço para 

que eu pudesse desenvolver este estudo. 

Aos meus amigos e parceiros de trabalhos que, direta e indiretamente, 

contribuíram para a finalização deste trabalho. 

Aos meus alunos que participaram das aulas com a utilização do jogo, 

respondendo os questionários, peças fundamentais para o desenvolvimento deste 

trabalho, o meu sincero obrigado. 

  



 

RESUMO 

 
Os cursos de bacharelado em Ciências Contábeis e Administração são de extrema 
importância para as empresas, uma vez que os profissionais da área são essenciais 
para mantê-las no mercado e obter lucros. A grande demanda de profissionais da área 
faz com que instituições se preocupem cada vez mais com a qualidade de ensino, 
dessa maneira o presente trabalho destaca a disciplina de Contabilidade de Custos. O 
estudo tem propósito de complementar o ensino tradicional, tornando mais divertido e 
dinâmico o trabalho, com a utilização de jogos de tabuleiro, que incentivam a 
capacitação da memória, ajudam a desenvolver o raciocínio lógico e abstrato e, além 
disso, proporcionam entretenimento. Uma atividade integrada, como a gamificação, é 
capaz de superar uma das principais fragilidades provocadas pelas práticas 
fragmentadas do ensino tradicional. Os estudantes costumam perder a atenção quando 
não conseguem compreender os conteúdos das disciplinas. Destarte, a presente 
dissertação tem por finalidade elaborar um jogo de tabuleiro, visando abordar 
conteúdos específicos da Termologia Básica da disciplina de Contabilidade de Custos, 
com o propósito de complementar o ensino tradicional de maneira lúdica. Dessa forma, 
foi desenvolvido o jogo Easy Cost, que demonstra o processo industrial de uma 
empresa de confecção e todos os seus custos envolvidos, seu foco está na produção 
de calças e camisas. Através de um cenário lúdico o jogo aborda a rotina de uma 
empresa, com situações relacionadas ao conteúdo específico da disciplina de 
Contabilidade de Custos. A aplicação do jogo de tabuleiro foi realizada em duas 
faculdades do ensino superior, sendo uma localizada na cidade de Paraíso do Norte – 
PR e a outra em Primavera – SP. Os cursos abrangidos foram o bacharelado em 
Ciências Contábeis e o bacharelado em Administração, na disciplina de Contabilidade 
de Custos. A validação do jogo foi realizada através de questionários, que avaliaram os 
conhecimentos dos alunos antes e após o jogo e um segundo questionário que avaliou 
a estrutura e utilização do jogo em sala de aula. Os resultados obtidos demonstraram 
que o jogo contribuiu para a fixação do conteúdo e envolveu a atenção dos alunos, 
promovendo a integração e o entretenimento com aprendizado. 
 
 
Palavras-chave: Jogos Sérios; Jogo de Tabuleiro; Contabilidade de Custos; Ensino; 

Gamificação. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Bachelor's courses in Accounting and Management are of the utmost importance to 
companies, since professionals in the field are essential to keep them in the market and 
make a profit. The great demand of professionals of the area causes that institutions are 
concerned more and more with the quality of education, of this way this work 
emphasizes the discipline of Cost Accounting. The study aims to complement traditional 
teaching by making work more fun and dynamic by using board games that encourage 
memory training, help develop logical and abstract reasoning, and provide 
entertainment. An integrated activity, such as gamification, is able to overcome one of 
the main weaknesses caused by the fragmented practices of traditional teaching. 
Students tend to lose focus when they can not understand the contents of the subjects. 
Therefore, the purpose of this dissertation is to elaborate a board game, aiming to 
approach specific contents of the Basic Termology of the Course of Cost Accounting, 
with the purpose of complementing traditional teaching in a playful way. However, the 
Easy Cost game was developed, which demonstrates the industrial process of a 
clothing company and all its costs involved, its focus is on the production of pants and 
shirts. Through a playful scenario the game addresses the routine of a company, with 
situations related to the specific content of the course of Cost Accounting. The 
application of the board game was carried out in two colleges of higher education, one 
being located in the city of Paraíso do Norte - PR and the other in Primavera - SP. The 
courses covered were the baccalaureate in Accounting Sciences and the baccalaureate 
in Administration, in the discipline of Accounting of Costs. The validation of the game 
was done through questionnaires, which evaluated the students' knowledge before and 
after the game and a second questionnaire that evaluated the structure and use of the 
game in the classroom. The results showed that the game contributed to the fixation of 
the content and involved the attention of the students, promoting integration and 
entertainment with learning. 
 
 
Keywords: Serious Games; Board game; Cost Accounting; Teaching; Gamification. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

As organizações estão cada vez mais preocupadas em se manter no 

mercado de trabalho e obter lucros, sendo parte importante da empresa todo o 

processo gerencial que se origina com a tomada de decisão. 

Diante desta preocupação das empresas em se manterem no mercado, é 

natural que aumente a procura por profissionais preparados e capacitados e, 

consequentemente, a busca por conhecimento, originando-se assim a procura pelos 

cursos de Ciências Contábeis e Administração.  

Diante desta demanda, as instituições passam a se preocupar cada vez 

mais com a qualidade do ensino, além do que a área contábil e administrativa é de 

extrema importância para o desenvolvimento das empresas, sendo o curso de 

graduação em Ciências Contábeis um dos mais procurados, seja ele presencial ou à 

distância, ocasionando assim a preocupação das instituições de ensino em preparar 

o discente para o mercado de trabalho (DUARTE et al., 2016). 

Nos cursos de Ciências Contábeis e Administração são disponibilizadas 

disciplinas importantes, entre elas destacamos a Contabilidade de Custos, de 

extrema importância para a tomada de decisão dentro das empresas, sendo 

essencial que o discente esteja capacitado, ao final do curso, para o mercado de 

trabalho. 

As instituições precisam estar em constante mudança, tanto social quanto 

tecnológica, e promovendo novas formas de pensar e agir, tornando-as mais 

exigentes e criteriosas, elevando os padrões da qualidade de ensino.  

Segundo Menegon (2016) o método tradicional de ensino, extremamente 

centrado no professor, faz com que faltem aos estudantes oportunidades para a 

aplicação prática dos conceitos aprendidos em aula, pois os conceitos disseminados 

são, ao longo do tempo, esquecidos. 

Em virtude disso, torna-se importante complementar a didática aplicada na 

sala de aula com alguma ferramenta ou método que promova a aquisição de 

conhecimentos dentro da área de ensino de maneira mais eficaz. 
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Utilizar métodos que atraiam, de alguma maneira, a atenção dos discentes 

de forma ampla, prazerosa e que enriqueça os conteúdos aplicados durante as 

aulas, proporcionam uma visão mais ampla da Contabilidade de Custos. 

Uma aula mais dinâmica requer um esforço maior do professor, porém os 

resultados são gratificantes e significativos para agregar mais conhecimento aos 

alunos (COSTA et al., 2017). 

A gamificação vem sendo utilizada com o propósito de simular uma 

determinada situação ou realidade (BARRETO et al., 2016). Destacam-se os jogos 

de negócios, como tabuleiros e games digitais, que são capazes de trazer a ficção 

para o mundo real, abrindo espaço para um novo método de ensino que integra a 

teoria. 

Os jogos de tabuleiro incentivam a capacitação da memória, ajudam a 

desenvolver o raciocínio lógico e abstrato e, além disso, proporcionam 

entretenimento. 

Uma atividade integrada, como a gamificação, é capaz de superar uma das 

principais fragilidades provocadas pelas práticas fragmentadas do ensino tradicional. 

Os estudantes costumam perder a atenção quando não conseguem compreender os 

conteúdos das disciplinas. 

Devido às dificuldades relacionadas durante as aulas, ao abordar a 

Contabilidade de Custos, torna-se necessário contornar o problema da dificuldade 

de entendimento, proporcionando o despertar do interesse pela disciplina por parte 

dos alunos. 

A presente dissertação elaborou um jogo de tabuleiro, que abordou 

conteúdos específicos da termologia básica da disciplina de Contabilidade de 

Custos, presentes nos cursos de Ciências Contábeis, com o propósito de 

complementar o ensino tradicional de maneira lúdica. 

Para verificar a efetividade do jogo na aprendizagem, foi aplicado o jogo nos 

cursos de Ciências Contábeis e Administração e foram desenvolvidos e aplicados 

questionários para coleta de informações e análises antes e depois de experimentar 

o jogo proposto. 

 

 

 

 



18 

1.2 OBJETIVOS  

  

1.2.1 Objetivo geral 

  

Elaborar um jogo de tabuleiro para o ensino de Contabilidade de Custos, 

abordando os aspectos da termologia básica da disciplina, a fim de complementar o 

conteúdo e deixar as aulas mais atrativas, incentivando o aluno ao estudo. 

 

1.2.2 Objetivo específico 

 

Para atingir os objetivos gerais deste trabalho será necessário abordar os 

seguintes objetivos específicos: 

 

- Levantar dados sobre o conteúdo da disciplina Contabilidade de Custos para 

auxiliar na elaboração e desenvolvimento do jogo; 

- Desenvolver um jogo lúdico, elaborando regras e utilizando como apoio cartas 

diversas, promissórias, dinheiro e dados; 

-  Aplicar nas turmas de bacharelado em Ciências Contábeis e Administração; 

- Realizar uma experiência entre discentes do ensino superior, comparando o 

aprendizado e o desenvolvimento entre o antes e depois da aplicação do jogo de 

tabuleiro; 

- Aplicar uma técnica de verificação de aprendizagem para verificar a efetividade e a 

eficácia dessa estratégia educacional. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Diante da expansão do profissional contábil e da área administrativa 

(DUARTE, 2016), torna–se necessário capacitar o discente de maneira que o 

mesmo seja preparado para a demanda do mercado de trabalho, analisando a 

complexidade e a importância da Contabilidade de Custos; o presente estudo utiliza-

se de outros métodos de ensino em sala de aula e pode auxiliar e facilitar o 

aprendizado. 
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Para facilitar tal processo, foi utilizado como base a simulação dos jogos de 

tabuleiro, voltado para o uso da ludificação, com a finalidade de proporcionar ao 

discente vivenciar situações que seriam difíceis no mundo real. 

A proposta é o desenvolvimento de um jogo de tabuleiro exclusivo para a 

Contabilidade de Custos, de forma que o discente possa vivenciar, de modo 

simulado, o ambiente de uma empresa, à qual ele pode visualizar os diversos 

setores, facilitando o conhecimento das áreas e assim identificar os custos 

envolvidos nos processos de produção ou serviços. 

Ao se deparar com o problema da dificuldade no ensino-aprendizagem do 

aluno, por se referir a uma disciplina de conteúdos mais complexos, porém de 

extrema importância na contabilidade, torna-se mais motivador ensinar a 

Contabilidade de Custos de forma simples e didática, proporcionando ao aluno 

conhecimentos essenciais que os mesmos usarão ao longo da atuação profissional. 

A disciplina de Contabilidade de Custos está inserida nos cursos de Ciências 

Contábeis e Administração, aonde este trabalho vem apoiar o método tradicional de 

ensino, através de simulações que contribuam para o desenvolvimento dos 

discentes. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Para estruturar e fundamentar a pesquisa realizada serão apresentados um 

total de cinco capítulos. O primeiro capítulo contempla a introdução da breve 

contextualização, descrição do problema, objetivos e justificativa. 

No segundo capítulo são apresentados conceitos que auxiliam no 

desenvolvimento da fundamentação teórica, baseado na pesquisa de artigos 

científicos, teses e dissertações, e demais referenciais teóricos. Apresentando os 

seguintes tópicos como: jogos no contexto educacional, o processo de ludificação/ 

gamificação, estratégias de ludificação/ gamificação, mecânica do jogo de tabuleiro, 

ensino em Contabilidade de Custos, avaliação pedagógica do uso do jogo, trabalhos 

correlatos e métodos estatísticos para demonstração dos resultados. 

 O terceiro capítulo aborda os materiais e métodos utilizados, define as 

etapas de desenvolvimento do jogo de tabuleiro, as formas de avaliação da 

ferramenta e quais os usuários que participaram da pesquisa. 
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 No quarto capítulo são apresentados o processo de desenvolvimento do 

jogo do tabuleiro e as análises e resultados obtidos com a aplicação do jogo em sala 

de aula. 

 O quinto capítulo apresenta a conclusão dos resultados alcançados e as 

sugestões de trabalho futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste item foram abordados alguns princípios da utilização de jogos no 

contexto educacional, abordando a criação de um jogo de tabuleiro para ser utilizado 

pelos alunos do ensino superior, na disciplina de Contabilidade de Custos, nos 

cursos de Ciências Contábeis e Administração e como isso pode impactar no 

aprendizado. 

 

2.1 JOGOS NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

Os jogos vêm sendo utilizados há séculos e seu conceito vem passando por 

diversas modificações nos últimos anos, sendo inserido na educação com o 

propósito de treinamento, desenvolvimento e aprendizagem (SPERHACKE e 

BERNARDES, 2017). 

O que antes era visto apenas como diversão, passatempo, brincadeiras 

distintas, muitas vezes com contexto fora da realidade, hoje passou a ser visto como 

possibilidade de estratégia de ensino. 

Com propósito educativo, que releva sua importância no ensino-

aprendizagem, ressalta a importância de que o conteúdo apresentado no jogo esteja 

em sincronia com a disciplina a ser aplicada (SPERHACKE e BERNARDES, 2017).  

Arnab et al. (2015)  relata que a partir de uma perspectiva pedagógica, pode-

se argumentar que a forma como um usuário aprende, é a essências mais 

importante. 

Os jogos passaram a ser vistos como um caminho alternativo para buscar 

conhecimentos e tornaram-se uma valiosa ferramenta para aplicações lúdicas tendo 

que, como característica, serem projetados rapidamente com a finalidade desejada, 

isso proporciona fácil adaptação ao conteúdo desejado (CARIZIO et al., 2014; 

SPERHACKE e BERNARDES, 2017). 

 

2.2 O PROCESSO DE LUDIFICAÇÃO/ GAMIFICAÇÃO 

 

Segundo Medeiros, Fernandes e Damaceno (2014), o processo de 

ludificação, também chamado gamificação, pode ser entendido como o uso de 

metáforas de jogos em contextos específicos, com o propósito de influenciar um 
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comportamento, motivando o engajamento do jogador em uma atividade simulada. 

Fernandes e Ribeiro (2018) definem a gamificação como o processo de envolver 

emocionalmente o individuo dentro de uma gama de tarefas realizadas, que são 

facilmente percebidos como elementos desafiadores. 

Barnes (2013) destaca duas ideias que compreendem a ludificação/ 

gamificação:  

1) A influência com que os games estão inseridos no cotidiano das pessoas 

e sua interação com os novos dispositivos; 

2) Os games e seus elementos podem motivar jogadores a permanecerem 

engajados em atividades com durações e intensidades sem precedentes. 

A influência dos games está relacionada à forma como um jogador é 

afetado, sendo o mesmo movido pelo meio e pelo contexto no qual está inserido, 

podendo ocorrer mudanças de ideias, onde o jogador é autoafetado a partir de 

emoções e incentivos que estão de acordo com seus próprios valores (MEDEIROS, 

FERNANDES e DAMACENO, 2014). 

Segundo Zichermann e Cunningham (2011), o processo de um simulador de 

game precisa levar em consideração alguns requisitos, como: Narrativa, Conflito, 

Recompensa, Níveis de dificuldade e as Regras. 

Sendo que a narrativa é um elemento motivador e de envolvimento para os 

jogadores se prenderem no contexto do determinado game. 

O conflito é estabelecido na forma de competição, pois como todo game, é 

baseado em desafios e os participantes podem competir entre si ou colaborar para 

superá-los. 

Daí tem-se a premissa da recompensa, que é uma forma de prêmio, seja por 

pontuação ou por atributos extras no decorrer da narrativa do jogo, que tem como 

objetivo estimular o jogador a continuar sua participação. 

Os níveis de dificuldade estimulam os jogadores a melhorarem suas 

atuações e, ao avançar os graus de dificuldade, recebem novos desafios a serem 

vencidos. 

E por fim as regras de um jogo, que devem ser implícitas ou explícitas, pois 

muitas vezes o envolvimento do aluno se baseia em superar os desafios, tanto 

quanto desafiar suas próprias regras. 
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2.3 ESTRATÉGIAS DE LUDIFICAÇÃO/ GAMIFICAÇÃO 

 

O intuito é utilizar a ludificação/ gamificação como estratégia de um processo 

de engajamento, estimulando o discente em sala de aula de forma que o mesmo se 

prenda ao conteúdo de forma prazerosa, abordando a Contabilidade de Custos de 

forma simplificada e dinâmica. 

Com a aplicação de técnicas de ludificação, utilizando jogos de tabuleiros 

em sala de aula, os discentes podem desenvolver algumas habilidades, tais como: 

senso crítico, levantamento de suposições, concentração, imaginação, organização 

e argumentação, que são elementos trabalhados no raciocínio lógico (WIERTEL, 

2016). 

Pereira et al. (2012) destaca a importância de compreender como os 

diferentes elementos de jogos podem contribuir para uma efetiva facilitação da 

aprendizagem. 

Segundo Rodrigues (2016), os jogos, tanto para crianças quanto para 

adultos, podem ter a capacidade de abrir espaço a novas situações onde as 

pessoas exploram suas próprias criatividades. Assim as estratégias lúdicas 

contribuem para a absorção de novos conteúdos, de maneira que o mesmo não se 

sinta pressionado a aprender o conteúdo como obrigação, mas fixar seu 

entendimento de forma simples e divertida. 

Com a inserção dos jogos, num processo de complementação das 

características presentes no ensino tradicional, proporciona-se conhecimentos de 

cenários práticos totalmente diferentes do que são vistos nos ambientes escolares 

focados na disciplina de Contabilidade de Custos, capazes de simular a realidade de 

uma empresa, ocasionando uma ampla visão da locação dos custos da mesma, 

aumentando o índice de aprendizado específico para esta disciplina. 

 

2.4 MECÂNICA DO JOGO DE TABULEIRO 

 

Sperhacke e Bernardes (2017) classificam mecânicas do jogo de tabuleiro 

como processos básicos que orientam a ação para o progresso e geram 

envolvimento do jogador. 

A mecânica dos jogos é composta por regras que descrevem e estabelecem 

qual a forma de jogar, considerando as ações possíveis dentro do jogo. Mecânicas 
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geralmente representam a implementação de uma ou mais dinâmicas, como 

desafios, narrativas, penalidades, bônus ou premiações, recompensas, ou seja, 

situações que permitem prender a atenção do jogador. 

Segundo Rodrigues e Sauaia (2005) para o desenvolvimento de um jogo é 

necessário definir um roteiro de criação, deixando sempre claro a importância dos 

objetivos a serem alcançados. 

O roteiro de criação de um jogo de tabuleiro define as etapas a serem 

seguidas, pois é importante que as etapas abranjam os objetivos educacionais, a 

visão sobre o treinamento ou ação que pretende atingir com o jogo, construção de 

protótipos, validação do conceito, treinamento e pesquisa de satisfação 

(RODRIGUES e SAUAIA, 2005). 

 

2.5 ENSINO EM CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 

Com a demanda de profissionais na área contábil e administrativa, é muito 

comum nas instituições os docentes recorrerem a novas metodologias de ensino, 

com o intuito de entregar o acadêmico preparado ao mercado de trabalho. 

Segundo Iudícibus e Marion (2011), o principal objetivo da contabilidade é 

gerar informação útil para a tomada de decisão. A contabilidade, por sua 

complexidade, requer conhecimento, prática, estudo e atualização constantes, em 

virtude das rápidas mudanças na legislação. 

Destaca-se dentro do contexto da contabilidade, uma das áreas mais 

importantes, a Contabilidade de Custos (ALVES, 2013), que se torna essencial e 

necessita ser encarada de uma forma eficiente no auxílio à tomada de decisão 

dentro das empresas (MARTINS e ROCHA, 2015). Por se tratar de uma área ampla 

e complexa, ocasionam-se dificuldades no ensino da mesma. 

Para que a tomada de decisão seja favorável à empresa, os gestores 

necessitam ter conhecimento e controle de todos os seus processos. Um dos fatores 

importantes é conhecer todos os custos referentes à organização, sendo tal 

processo identificado como objeto de custo, pois se necessita de mensuração para 

definir o processo de produção, prestação de serviços e vendas de uma empresa. 

Analisar os custos para a tomada de decisão se tornou uma tarefa 

fundamental para o bom gerenciamento de uma empresa, ou seja, com o auxílio da 
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Contabilidade de Custos o gestor tem conhecimento para avaliar os estoques, 

controlar o preço de compra e venda e apurar os resultados. 

É necessária a correta identificação dos tipos de custos existentes em uma 

empresa, definido como a termologia básica são classificados como: gasto, 

desembolso, investimento, custo, despesa, perda e desperdício. 

Bazzi (2015) define os seguintes conceitos em relação à termologia básica: 

a) Gasto: definido como o valor para obtenção de determinado bem ou serviço, 

realizado com a entrega efetiva, ou promessa de entrega futura. 

b) Desembolso: é o pagamento dos ativos adquiridos pela empresa e de serviços 

contratados. O que caracteriza o desembolso é a movimentação de recursos 

financeiros, que pode ou não ocorrer no momento da realização do gasto. 

c) Investimento: é caracterizado como um elemento adquirido pela empresa, que 

será utilizado no processo produtivo. 

d) Custo: gasto realizado por uma empresa na aquisição de um produto ou 

serviço, com o objetivo de aplicá-los nos ativos que a organização elabora ou 

comercializa. Ainda que possa ser considerado primeiramente um gasto, o custo 

será considerado de fato quando for efetivamente utilizado no processo produtivo ou 

na prestação de serviço. 

e) Despesa: gasto direto ou indireto, com o objetivo de geração de receita, não 

relacionada com o processo produtivo, porém fundamental para o funcionamento da 

empresa, como os gastos comerciais e administrativos. 

f) Perda: as perdas são extraordinárias ou anormais, como o próprio nome 

sugere, são eventuais, involuntárias, desnecessárias e contribuem para a ocorrência 

de um prejuízo. São atos que acontecem sem planejamento, esporadicamente. 

Exemplos: perdas com incêndios, materiais estragados em razão da ocorrência de 

enchentes, deterioração de itens do estoque, etc.  

g) Desperdício: nada mais é do que um gasto eliminado durante o processo 

produtivo ou administrativo, que não acarreta diretamente nenhum tipo de prejuízo 

financeiro para a empresa. O desperdício advém de algum tipo de esbanjamento 

ocorrido no processo produtivo, muitas vezes involuntário. 

Após a correta classificação dos custos e despesas do processo produtivo 

ou prestação de serviço, é possível classificar os custos como sendo custos diretos 

ou indiretos. 
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De acordo com Bazzi (2015), a classificação dos custos diretos e indiretos 

está ligada diretamente com a produção, sendo que os custos diretos são facilmente 

identificados com a unidade do produto, locados diretamente a ele, sem 

necessidade de rateios, enquanto os custos indiretos não estão ligados diretamente 

ao produto, necessitando de método de rateio para ser locado ao produto. 

As técnicas de rateio consistem na distribuição proporcional dos custos aos 

recursos que envolvem a produção. 

Após o agrupamento dos custos diretos e indiretos, é necessária a 

classificação dos mesmos em custos fixos ou variáveis. Custos fixos, por terem seus 

valores fixos, independente do total produzido pela empresa ou pela quantidade de 

serviços prestados, enquanto que o custo variável sofrerá uma variação conforme a 

produção e/ou prestação de serviços, que pode aumentar ou diminuir (COSTA et al.,  

2017). 

Neste contexto a Contabilidade de Custos dentro das empresas torna-se 

essencial, necessitando de pessoas qualificadas para essa área que, 

necessariamente, dependem de um processo de ensino-aprendizagem de 

qualidade, que prepare o discente para esta função. 

Segundo Barreto et al. (2016), o campo da educação está muito pressionado 

por mudanças e assim acontece com as demais organizações, de modo que a 

preocupação vem tomando conta das instituições privadas e é fundamental que o 

discente seja preparado desde o início do curso de graduação. 

 

2.6 AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA DO USO DO JOGO 

 

A avaliação pedagógica voltada ao processo de ensino propõe auxiliar o 

método de aprendizagem, com a finalidade de atingir os objetivos propostos a 

determinados projetos (FREITAS, COSTA e MIRANDA, 2014).  

O professor, de modo geral, sendo do nível superior, como o de qualquer 

outro nível da educação, necessita de conhecimento na área, com habilidades 

pedagógicas que tornem o aprendizado mais eficiente (PAVIONE, AVELINO e 

FRANCISCO, 2016). 

Para realizar uma perfeita avaliação pedagógica da utilização do jogo, é 

necessário conhecer o mesmo, para que o jogo seja adequado com o proposto e 

que esteja dentro do contexto de conteúdo da Contabilidade de Custos. 
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O jogo é uma forma didática e atraente de proporcionar conhecimento ao 

discente, sendo necessário que o professor esteja a todo tempo auxiliando o aluno, 

para que seja uma atividade em conjunto entre alunos e professores (SOUZA, 

2017). Precisa atrair os jogadores, possuir níveis de dificuldade e que motivem o 

interesse pelas jogadas realizadas, despertando a vontade de ser um vencedor.  

Para se tornar uma ferramenta pedagógica, o jogo deve estar adequado ao 

contexto, possuir ilustração adequada e similaridade com seu propósito. 

O jogo passa a ser positivo quando retrata o lúdico de uma empresa através 

de simulações, possuindo integração do conteúdo em sala, integração entre os 

alunos e professores presentes, facilidade de utilização, promover esquecimento da 

pressão do dia a dia e mantendo a concentração do aluno, que não percebe o 

passar do tempo, além da diversão com o propósito de aprendizado e minimizar a 

indisciplina durante o período de aula. 

Torna-se negativo a partir do momento em que foge do assunto, abordando 

ou excedendo o tempo proposto para a atividade, ocasionando o efeito contrário, ou 

seja, ao invés de complementar o ensino torna-se maçante e cansativo, fugindo do 

controle do professor. 

 

2.7 TRABALHOS CORRELATOS 

 

A busca por novas metodologias vem se expandindo, fazendo com que 

discentes e docentes de variadas áreas busquem por novas formas de atrair e 

diversificar conteúdos. Atualmente existem diversos jogos de tabuleiro no mercado 

que, apesar de serem diferentes e abrangerem diversos conteúdos, apresentam 

objetivos em comum, como diversão, interação e, nos casos de jogos educativos, 

abordam conteúdos específicos em sala. 

Na área da saúde, Fonseca e Scochi (2000), desenvolveram um jogo de 

tabuleiro educativo, com o nome de Estrutura e Dinâmica, e o jogo é direcionado ao 

processo ensino-aprendizagem junto à puérperas, idealizado a partir da necessidade 

de passar informações de forma dinâmica, com a participação efetiva delas na 

construção de seus conhecimentos.  

Monsalve, Werneck e Leite (2010), autores do jogo SimulES-W, o jogo é  

implementado por um software que testa um ambiente na internet, e se tornou uma 

plataforma promissora para alcançar resultados eficazes de disseminação de 



28 

conhecimento de Engenharia de Software. O jogo SimulES-W é uma versão digital 

do jogo de tabuleiro SimulES, que possuem o mesmo objetivo de ajudar no ensino 

da Engenharia de Software de forma lúdica, agradável e divertida, criando situações 

reais na construção de um software. 

Almeida, Ferreira e Ferreira (2016), desenvolveram um jogo de tabuleiro 

para o ensino de ciências, uma nova perspectiva sobre ecologia e agronomia na 

educação, na visão de duas turmas de formação de professores de biologia e 

pedagogia. 

O jogo denominado PRP (Processo, Relação e Produção) tem como 

proposta apresentar os conceitos básicos do sistema de produção agroecológicos 

(ALMEIDA, FERREIRA e FERREIRA, 2016). 

Stadler et al. (2017) confeccionaram um jogo de tabuleiro sobre o tema 

gamificação e games na educação de Mestrado Profissional em Educação  e Novas 

Tecnologias no Centro Universitário Uninter, onde o jogo foi aplicado na disciplina 

Tecnologias Educacionais, no primeiro semestre de 2017. 

O objetivo do jogo era a participação dos alunos no contexto determinado, 

proporcionando debates e maior participação em aulas, dentro dos resultados 

(STADLER et al. 2017).  

Segundo Stadler et al. os resultados mostraram que a gamificação gerou 

intenso envolvimento e motivação dos alunos, onde os autores chamam a atenção 

para a necessidade de mais estudos na área de gamificação aplicada no contexto 

escolar. 

Rocha e Trindade (2017) desenvolveram um jogo de tabuleiro denominado 

Logística Empresarial, que visa contribuir como instrumento didático de apoio para o 

ensino superior, promovendo a interação do aluno na disciplina de Logística 

Empresarial para o curso de bacharelado em Administração. 

Oliveira et al. (2017) desenvolveram um game digital que resume a historia 

dos 10 mil anos de historia da Contabilidade. O jogo denominado Deborah Game, é 

composto por quatro jogos, que abrange as fases da contabilidade: Contabilidade 

Antiga, Contabilidade Medieval, Contabilidade Moderna e Contabilidade 

Contemporânea.  

O grande propósito do jogo Deborah Game é desenvolver estratégias que 

aumentem o interesse pela disciplina e que envolva a trajetória contábil; 

conseguindo alcançar seu objetivo, o jogo Deborah Game ajudou a estimular o 
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interesse pela História da Contabilidade, de uma forma muito mais criativa e 

interativa do que seria possível através de meios tradicionais de aprendizagem 

expositiva (OLIVEIRA et al., 2017). 

A Tabela 1 demonstra de uma forma sintética a relação dos principais jogos 

existentes. 

 

Tabela 1: Principais jogos existentes 

 

Jogos Objetivo de estudo Características 

Estrutura e 

Dinâmica 

Simula o ensino aprendizado do 

processo das puérperas, sendo um 

material didático pedagógico e 

inovador que objetivou facilitar e 

incentivar o processo de ensino – 

aprendizagem através do lúdico. 

Tecnologia simplificada, 

artesanal, barata e acessível. 

SimulES-W Versão digital de um jogo de tabuleiro, 

o mesmo simula situações reais no 

desenvolvimento de um projeto de 

construção de software, o objetivo é 

ajudar no ensino da engenharia de 

software de forma lúdica, agradável e 

divertida. 

Cada jogador constrói um 

mesmo produto de software, 

com foco na dinâmica de 

qualidade, custo e risco, 

onde são exercitados pontos 

principais sob a ótica do 

aprendizado. 

PRP 

(Processo, 

Relação e 

Produção) 

Simula os conceitos básicos do 

sistema de produção agroecológicos, 

visando apresentar o conteúdo da 

área de ciências de forma divertida, 

ainda pouco trabalhado em sala de 

aula.  

Retrata uma propriedade 

rural gerenciada por mão de 

obra familiar, onde cada 

jogador busca meios para 

obter recursos necessários 

para complementar a 

atividade, de forma 

sustentável.  

Gamificação 

e Games 

Simula conceitos sobre a estratégia de 

gamificação e games na educação, 

visando gerar um intenso 

Conteúdo da aula todo 

adaptado para o jogo, todos 

participaram, inclusive o 
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envolvimento e motivação de alunos 

em uma aula de mestrado.  

professor. 

Logística 

Empresarial 

Simula conteúdos da disciplina de 

Logística Empresarial, foi 

desenvolvido com o objetivo de ser um 

instrumento didático para servir como 

suporte ao ensino.  

Destaca os principais fatores 

da logística empresarial 

conforme ementa da 

disciplina. 

Deborah 

Game 

Simula o período histórico da 

contabilidade, com o propósito de 

desenvolver estratégias que 

aumentam o interesse pelas 

disciplinas que envolvam a trajetória 

contábil. 

Interação com o conteúdo 

contábil, de uma forma muito 

mais viva e interativa do que 

através de meios 

tradicionais. Foco em captar 

a atenção do publico. 

Fonte: A autora (2018) 

 

Os trabalhos propõem, em comum, um modelo alternativo ao ensino, 

complementando o modelo tradicional, de maneira a motivar professores e alunos 

na busca por novidades, empenhando e buscando novas metodologias. 

 

2.8 MÉTODOS ESTATÍSTICOS PARA DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

Os métodos estatísticos são considerados um procedimento que verifica a 

diferença de uma análise em relação aos dados observados. É a ciência que se 

dedica à coleta, análise e interpretação de dados (SIRKIN, 2005). 

A estatística se utiliza das teorias probabilísticas para explicar a frequência 

da ocorrência de eventos, tanto em estudos observacionais quanto em experimentos 

para modelar a aleatoriedade e a incerteza de forma a estimar ou possibilitar 

a previsão de fenômenos futuros, conforme o caso (WEBER, 2016). 

Através da estatística é possível realizar as análises de uma determinada 

pesquisa, e entre eles destacam-se os métodos estatísticos T do teste t pareado e o 

método de Análise de Variância (ANOVA). 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_das_probabilidades
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_observacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Experi%C3%AAncia_cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_(matem%C3%A1tica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aleatoriedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Incerteza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estimativa_por_intervalo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Previs%C3%A3o
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2.8.1 Teste T pareado 

 

O teste T pareado é utilizado para duas amostras dependentes, as 

diferenças nas medições feitas sobre o mesmo assunto antes e depois de um 

tratamento, ou diferenças entre dois tratamentos dados ao mesmo assunto 

(SHESKIN, 2003). 

O teste T pareado é utilizado para comparar as médias do desempenho 

antes e depois do treinamento. Definindo 𝐷 como a diferença da variável pós e pré 

intervenção, a estatística T do teste T pareado é dada por: 

𝑇 =  
�̅�

𝑠𝐷

√𝑛
⁄

, 

Em que �̅� e 𝑠𝐷 são a média e desvio padrão das diferenças 𝐷 e 𝑛 é o 

tamanho da amostra. Os graus de liberdade são dados por 𝑛 − 1 e o nível de 

significância foi fixado em 5%. 

 

2.8.2 Teste ANOVA ou Análise de Variância 

 

O teste ANOVA, ou Análise de Variância, é um procedimento usado para 

comparar a distribuição de três ou mais grupos em amostras independentes 

(NEUFELD, 2010).  

O Teste ANOVA compara o desempenho entre as amostras, e nessa técnica 

utiliza-se um modelo de efeitos fixos, considerando a relação entre uma variável 

resposta, o desempenho no caso, e uma variável explicativa. Desta forma, supondo 

n indivíduos e m grupos, o modelo de efeitos fixos pode ser denotado por: 

𝑦𝑖𝑗  =  𝜇 +  𝜏𝑥𝑗  + 𝜀𝑖𝑗 

com  𝑖 =  1, 2, … , 𝑛, 𝑗 =  1, 2, … , 𝑚.Tal que: 

 𝑦𝑖𝑗representa a variável de interesse (resposta) no i-ésimo indivíduo do j-

ésimo grupo; 

 𝜇 denota uma média geral; 

 𝜏 é o efeito na variável resposta associado ao j-ésimo grupo; 

 𝜀𝑖𝑗representa um erro aleatório associado ao modelo com suposição de 

independência, normalidade e homocedasticidade. 
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Pode-se entender então que o principal interesse está em testar a 

significância do efeito de grupo (𝜏). Para isto utiliza-se o teste F, que testa todos os 

parâmetros do modelo sob a hipótese nula de não significância. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

 

Para o desenvolvimento do jogo de tabuleiro foram utilizados materiais 

básicos como cartolinas coloridas, botões, dinheiro fictício e dados. A versão final 

necessitou do apoio de software específico para desenhos, o CorelDraw versão X8, 

que possibilitou e facilitou o design do jogo. As figuras e as ilustrações foram 

coletadas através de imagens públicas disponíveis na internet. O tabuleiro foi 

impresso em lona, mesmo material utilizado para o banner - foi escolhido este 

material pela facilidade de manusear o tabuleiro. 

As cartas, notas promissórias, apólices de seguro, investimentos bancários, 

controles de estoques e notas de dinheiro foram impressos em papel cartão colorido, 

tamanho A4. 

Para realização das análises foi utilizado o ambiente estatístico R (R 

Development Core Team), versão 3.3.1, sendo que para todos os testes foi fixado 

um nível de significância em 5%.  

 

3.1.1 Identificação da seleção das turmas 

 

A aplicação do jogo de tabuleiro foi realizada em duas faculdades distintas, 

sendo uma localizada na cidade de Paraíso do Norte – PR e a outra em Primavera – 

SP, compostas de grande parte por alunos que estudaram em escolas da rede 

pública, sendo que hoje alguns exercem atividades remuneradas durante o dia para 

custear sua mensalidade, e outros mantidos por programas de financiamentos como 

o FIES - Fundo de Financiamento Estudantil e PROUNI - Programa Universidade 

para Todos. 

O curso abrangido foi o bacharelado em Ciências Contábeis e o bacharelado 

em Administração, na disciplina de Contabilidade de Custos. Os cursos são 

ofertados no período noturno, possui duração de oito semestres letivos e carga 

horário total de 3200 horas, contemplando três disciplinas relacionadas a custos, as 

quais representam 7,5% da carga horário total do curso. As disciplinas ofertadas 

são: Contabilidade de Custos I, Contabilidade de Custos II e Análise de Custos. 

Estas disciplinas acontecem no 4º, 5º e 6º semestres. 
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A aplicação do jogo foi realizada na disciplina de Contabilidade de Custos I e 

Contabilidade de Custos II, para alunos do 4º e 6º semestre. As turmas são 

compostas conforme descrito na Tabela 2, totalizando 87 alunos. 

 

Tabela 2: Demonstrativo das turmas 

 

Instituição Disciplina Curso Total de alunos 

envolvidos 

Faculdade de Paraíso 

de Norte/ PR – FAPAN 

(Turma 1) 

Contabilidade 

de Custos I 

Bacharelado em 

Ciências Contábeis 

29 alunos 

Faculdade de Paraíso 

de Norte/ PR – FAPAN 

(Turma 2) 

Contabilidade 

de Custos II 

Bacharelado em 

Ciências Contábeis 

14 alunos 

Centro de Ensino 

Superior de Primavera/ 

SP – CESPRI 

(Turma 3) 

Contabilidade 

de Custos I 

Bacharelado em 

Administração 

28 alunos 

Centro de Ensino 

Superior de Primavera/ 

SP – CESPRI 

(Turma 4) 

Contabilidade 

de Custos I 

Bacharelado em 

Ciências Contábeis 

16 alunos 

Fonte: A autora (2018) 

 

A aplicação em sala de aula aconteceu no segundo semestre de 2018. O 

estudo foi efetuado com o intuito de avaliar a aplicação do jogo como complemento 

ao conteúdo ministrado. 

 

3.2 METODOLOGIA 

 

A metodologia deste estudo foi realizada por pesquisas de modo qualitativo, 

pretendendo aprofundar conhecimentos já existentes e lapidando o grande volume 

de informações já recebidas, de modo a absorver e interpretar da melhor maneira 
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possível, com o propósito de conhecer os fenômenos através dos significados que 

eles têm para as pessoas (MARION, DIAS e TRALDI, 2010). 

Para desenvolvimento do jogo, foram necessárias as seguintes etapas, 

conforme fluxograma (Figura 1). 

 

Figura 1: Fluxograma das Etapas da Metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2018) 

 

Para a produção do trabalho foi realizado um estudo sobre as termologias 

básicas da disciplina de Contabilidade de Custos. Para alcançar o objetivo, foi 

necessário um amplo levantamento das fontes teóricas (relatórios de pesquisas, 

livros, artigos científicos, monografias, dissertações e teses), com o objetivo de 

elaborar a contextualização da pesquisa e seu embasamento teórico (PRODONOV 

e FREITAS, 2013). 

Após a realização do estudo foi desenvolvido um jogo de tabuleiro, com o 

objetivo de demonstrar o processo industrial de uma empresa de confecção e de 

todos os seus custos envolvidos. O jogo tem foco na produção de calças e camisas 

e é composto por diversos locais/posições e elementos/peças, onde os movimentos 

ocorrem de acordo com um conjunto fixo de regras, que também determinam o 

número de peças sobre o tabuleiro, suas posições e seus movimentos possíveis, 

sendo que todas as situações influenciam o resultado do jogo (BARBOSA, 2017). 

O jogo de tabuleiro desenvolvido ganhou o nome de “Easy Cost”, com o 

significado de custo fácil, abrangendo conteúdos específicos da termologia básica 

da Contabilidade de Custos. 
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Para validação do jogo de tabuleiro foram desenvolvidos questionários que 

avaliam o aprendizado antes e depois da aplicação do jogo, e questionários que 

avaliam o mesmo. 

O objetivo foi verificar se o jogo de tabuleiro, direcionado à Contabilidade de 

Custos, causou o efeito esperado, validando a proposta deste trabalho. Com base 

no objetivo apresentado surgiram as hipóteses H0, H1, H2, e H3, que buscam 

responder à questão norteadora deste trabalho: a aplicação do jogo de tabuleiro é 

um fator motivador para os usuários? 

H0: Hipótese nula  

H1: Houve fixação do conteúdo X pelo jogo? 

H2: Houve significância na aprendizagem do conteúdo X pelo jogo? É 

possível fazer a transposição do conhecimento para outro contexto a não ser 

o do jogo?  

H3: Não há diferença entre o uso ou não do jogo, comprovado pela 

análise dos dados? 

As hipóteses foram definidas para comparar se houve significância no 

aprendizado antes e após a utilização do jogo e através das hipóteses será possível 

a verificação da aprendizagem, analisando se o jogo teve efetividade e eficácia 

como estratégia educacional. 

  

3.2.1 Levantamento de Requisitos 

 

Através da fundamentação teórica, com seus objetivos e justificativas, foi 

realizado uma coleta de informações, necessárias para o desenvolvimento da 

proposta deste trabalho, relacionando e fundamentando os conteúdos específicos da 

Contabilidade de Custos com o processo de gamificação na educação. 

A fundamentação teórica consiste em embasar, por meio das ideias de 

outros autores, aspectos teóricos que servem como apoio para análise e 

interpretação da pesquisa realizada, com levantamento dos trabalhos correlatos e 

sua fundamentação, assim foi possível desenvolver e adaptar a gamificação ao 

ensino da Contabilidade de Custos. 

A Contabilidade de Custos mensura e demonstra informações financeiras e 

não financeiras relacionadas à aquisição e ao consumo de recursos pela empresa 

(SANTOS, 2018), em sintonia com a gamificação, processo que através do lúdico 
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enriquece contextos normalmente não relacionados a jogos (MEDEIROS, 

FERNANDES e DAMACENO, 2014), podem transformar métodos tradicionais de 

ensino em atividades que estimulam e simulam a realidade. 

 

3.2.2 Desenvolvimento do jogo 

  

O jogo foi desenvolvido em conformidade com a disciplina de Contabilidade 

de Custos, utilizando conteúdos específicos da termologia básica de custos, 

inseridos no contexto de jogos, para que o conteúdo e o jogo de tabuleiro não 

percam suas características. 

O jogo de tabuleiro foi abordado conforme estudos levantados no item 

Trabalhos Correlatos, que abordam uma linha de pesquisa envolvendo ensino e 

estratégias de gamificação, com propósito de desenvolver um instrumento didático, 

que objetiva facilitar e incentivar o processo de ensino aprendizagem, de maneira 

divertida, lúdica, agradável e interativa. Neste trabalho o desenvolvimento do jogo 

abordou conteúdos específicos, simulando o processo industrial de uma empresa 

fictícia, seguindo a linha de pesquisa aplicada a área de contabilidade. 

 

3.2.3 Desenvolvimento de questionários (1 e 2) 

 

Foram desenvolvidos dois questionários, um para testar os conhecimentos 

adquiridos durante o jogo e outro para a avaliação da ferramenta de jogo em sala de 

aula.  

Segundo Andrade (2003), uma das características da pesquisa é a técnica 

padronizada da coleta de dados, realizada principalmente através de questionários.  

O jogo é avaliado qualitativamente através de dois questionários aplicados 

antes e depois da experiência do jogo, são estes: 

1. Questionário com perguntas relacionadas ao conteúdo ministrado em 

aula e abrangido pelo jogo; este questionário será aplicado duas vezes aos 

alunos: a primeira para testar o índice de conhecimento dos mesmos, e a 

segunda vez o questionário será aplicado após a apresentação e utilização 

do jogo, com o objetivo de avaliar o índice de conhecimento dos alunos; 

2. Questionário com perguntas que avaliam o jogo de tabuleiro, desde o 

seu design, aplicação, interação, conteúdo, regras e métodos, com o 
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propósito de obter a opinião do aluno em relação à metodologia de jogos em 

sala de aula, a fim de avaliar a aprovação dos alunos. 

 

As questões abordadas no questionário 1 foram desenvolvidas com 

conteúdos da termologia básica na gestão de custos, abordando a classificação 

relacionada a cada custo que a empresa possui, como custo, despesa, ganho, 

receita, desembolso, investimento e perda (Apêndice 1).  

As questões do questionário 2 foram desenvolvidas com base nos modelos 

de avaliação de jogos educativos, conhecido como o MEEGA +, que é um modelo 

para avaliar a qualidade dos jogos educativos, a experiência do jogador e a 

usabilidade do ponto de vista dos alunos (PETRI, WANGENHEIM, BORGATTO, 

2017). 

Após a aplicação do jogo de tabuleiro e dos questionários é possível realizar 

a verificação de aprendizado e averiguar a efetividade e a eficácia dessa estratégia 

educacional. 

 

3.2.4 Aplicação do jogo 

 

O jogo foi aplicado na disciplina Contabilidade de Custos I e Contabilidade 

de Custos II, e sua realização ocorreu no segundo semestre de 2018, abrangendo 

quatro turmas de duas faculdades do interior do Paraná e de São Paulo. 

 

3.2.5 Aplicação dos questionários 

 

Foi aplicado um questionário antes e outro após o jogo, para verificar sua 

efetividade, ou seja, se houve aproveitamento após a utilização do mesmo. 

O segundo questionário foi aplicado ao final, para levantamento de dados e 

avaliação do jogo pelos alunos participantes.  

 

3.2.6 Análise descritiva dos resultados 

 

Após percorrer todas as etapas anteriores, é possível fazer um levantamento 

em relação ao trabalho proposto (jogo de tabuleiro), respondendo e avaliando as 

hipóteses levantadas no presente trabalho. 
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Para os resultados do questionário 1 foi realizada uma análise descritiva dos 

resultados para a obtenção de gráficos e tabelas, com o intuito de caracterizar as 

respostas dos indivíduos participantes do estudo. Para descrição dos resultados 

foram utilizadas as medidas de média aritmética, mediana e desvio padrão.  

As distribuições dos escores (pontuação) obtidos a partir dos instrumentos 

de avaliação foram determinadas por meio da construção de gráficos de perfis e 

boxplot. O boxplot, ou diagrama de caixas, proporciona ideia da posição, dispersão, 

assimetria, caudas e dados discrepantes (BUSSAB e MORETTIN, 2012), sendo o 

mesmo construído com os quartis da distribuição dos dados. Enquanto isso, os 

gráficos de perfis representam o escore individual e médio de algum grupo conforme 

o momento de observação através de linhas interligadas. 

Para avaliar a diferença dos acertos entre os momentos avaliados para cada 

uma das turmas individualmente, utilizou-se o teste T pareado.  

Uma vez que houve desvio dos pressupostos fundamentais para uma 

análise de variância paramétrica, foi utilizada uma abordagem não paramétrica para 

se testar os escores entre as turmas.  

Para comparar a distribuição da variável resposta entre as categorias dos 

fatores considerados, optou-se pelo teste ANOVA, ou Análise de Variância, sendo 

que para todos os testes foi fixado o nível de significância em 5%.  

Para os resultados do questionário 2 foram utilizados tabelas e gráficos em 

barras com percentual, para melhor visualização dos resultados obtidos.  
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4. DESENVOLVIMENTO E ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

4.1 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO JOGO 

 

O desenvolvimento do jogo foi baseado em demonstrar o processo industrial 

de uma empresa de confecção e todos os seus custos básicos envolvidos. 

Como em qualquer empresa, a tomada de decisão pelo gestor pode 

influenciar todo o processo administrativo, por isso o jogo traz simulações que 

podem ser alteradas conforme a decisão tomada por cada participante. Foram 

criados trajetos aleatórios e cruzamentos durante as jogadas, onde o jogador tem 

que, no decorrer da partida, escolher qual o melhor caminho a seguir, podendo 

sofrer as consequências de escolher um trajeto errado, conforme demonstrado na 

Figura 2. 

 

Figura 2: Ilustração de múltiplos caminhos possíveis para o cumprimento do jogo. 

 

 

Fonte: A autora (2018) 
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O jogo simula a rotina de uma empresa e como a tomada de decisão pode 

influenciar o resultado final; o foco é que ao final o jogador seja capaz de fazer a 

identificação dos custos de maneira simples e prática. 

O jogo de tabuleiro se transformou, deixando de ser apenas um protótipo, 

conforme Figuras 3a e 3b. 

 

Figura 2: Protótipos de testes durante o desenvolvimento. 

 

 

a) Protótipo em desenvolvimento 1            b) Protótipo em desenvolvimento 2 

Fonte: A autora (2018) 

 

Após os protótipos de teste, o jogo de tabuleiro passou a ter suas próprias 

características, e recebeu o nome de Easy Cost, cujo significado é custo fácil. 

 

4.1.1 Etapas de desenvolvimento do jogo Easy Cost 

 

Este tópico demonstra as etapas de desenvolvimento do jogo de tabuleiro 

Easy Cost: 

1º Etapa: conhecer o conteúdo da disciplina Contabilidade de Custos, relacionando-

a com a rotina de uma empresa; 

2º Etapa: criar situações que ocorram dentro de uma empresa, referenciando sua 

rotina diária, e para melhor visualização os departamentos da empresa foram 

separados por cores: financeiro (amarelo), almoxarifado (marrom), produção 

(laranja), vendas (azul escuro), contabilidade (azul claro) e recursos humanos (rosa); 
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3º Etapa: criar situações que possam ocorrer em cada departamento da empresa, 

como: 

1) Financeiro: pagamento de aluguel da administração, energia elétrica da 

administração, fornecimento de água da administração, honorários de contabilidade, 

frete para o transporte (mercadorias vendidas), juros pagos pela contratação de 

empréstimos, pagamento de propagandas, publicidade, manutenção de máquinas 

utilizadas em vários produtos, aluguel do local da fábrica, materiais de limpeza na 

administração e ganhos, como a venda de um veículo da frota e obtém lucro; 

2) Almoxarifado: entrada e saída de mercadorias; 

3) Produção: situações relacionadas a produção de calças e camisas. Para produzir, 

a empresa necessita de comprar matéria-prima como linhas, zípers, botões, tecidos, 

embalagens, pagamento de energia com medidor mensurado em cada produto, 

cálculo da depreciação das máquinas, podendo ocorrer imprevistos como incêndios, 

falta de energia, roubos, ocasionando atrasos e prejuízos para as empresas; 

4) Vendas: venda da produção da empresa, ou seja, venda de calças e camisas, 

proporcionando receita para a empresa; 

5) Contabilidade: entrega de declarações, apuração de tributos (PIS, COFINS, IRPJ, 

CSSL), restituição de ICMS e fechamento de balanço contábil; 

6) Recursos Humanos: pagamentos de pró-labore, comissões dos vendedores, 

salários dos encarregados dos setores, salários da produção de diversos produtos, 

salários do setor administrativo, férias - acrescido de 1/3 para funcionários da 

produção e do setor financeiro, rescisão do gerente administrativo, pagamentos dos 

salários das costureiras por produção. 

Em todas as situações dos departamentos foi identificada a sua classificação 

como: custo direto, custo indireto, receita, gasto, desembolso, investimento, custo, 

despesa, perda e desperdício. 

4º Etapa: para complementar a rotina da empresa, foram criadas situações que 

beneficiam e prejudicam a empresa. Para entrar no contexto do jogo, foram criadas 

as cartas verdes, que identificam situações que beneficiam a empresa em caso de 

boas ações, como campanhas de arrecadação de brinquedos para crianças 

carentes, empresa preocupada com meio ambiente, produção de qualidade, projeto 

social para região, campanha de arrecadação de alimentos para projeto social, 

melhores empresas em satisfação do cliente, melhor empresa para se trabalhar. 
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Nessas situações a empresa ganha prêmios em dinheiro que beneficiam seu 

faturamento. 

Também foram criadas as cartas vermelhas, que identificam irregularidades 

na empresa como funcionários sem registro, atraso no pagamento de funcionários, 

atraso no pagamento de fornecedores, reclamações trabalhistas, atraso no 

pagamento de fornecedores, compra indevida de matéria-prima, atraso na entrega 

de mercadorias, multa pela falta de entrega de declaração de contabilidade. Nesses 

casos a empresa é penalizada com pagamento de multas ou pode ficar sem 

participar das rodadas do jogo. 

5º Etapa: foram criadas as casas neutras, onde durante a partida o jogador pode 

investir em seguro ou realizar investimento bancário a favor da empresa. 

As etapas foram necessárias para identificar as rotinas que acontecem nas 

empresas, diante disso foi possível criar situações no jogo que se aproximam da 

realidade diária da empresa. Para se manter de portas abertas a empresa precisa 

produzir, vender o seu produto, pagar as despesas e espera-se que seu resultado 

final seja o lucro, por isso para vencer o jogo é necessário ter o maior acúmulo de 

dinheiro ao final das partidas. 

   

4.2 JOGO 

 

O jogo Easy Cost foi criado com o objetivo de demonstrar o processo 

industrial de uma empresa de confecção e todos os seus custos envolvidos, onde o 

foco está na produção de calças e camisas. Através de um cenário lúdico o jogo 

aborda a rotina desta empresa, com situações relacionadas ao conteúdo específico 

da disciplina de Contabilidade de Custos. 

 

4.2.1 Composição do jogo 

 

O jogo é composto por partidas de curta duração, em média entre 30 e 40 

minutos, onde participam de 4 a 6 alunos por rodada. 

Todos os participantes serão administradores em busca de um melhor 

resultado financeiro, permanecendo no jogo todos os participantes até o resultado 

final. O resultado final é definido pelos dois primeiros jogadores, sendo o que o 
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resultado entre os dois será definido pelo maior volume em dinheiro disponível ao 

caixa da empresa. 

O jogo desenvolvido é composto pelos itens descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Composição do jogo Easy Cost. 

 

01 Tabuleiro 

06 Botões de identificação do jogador 

02 Dados 

30 Cartas de Azar (Vermelhas) 

30 Cartas da Sorte (Verdes) 

80 Notas promissórias (Empréstimo) – 16 cartões de R$ 10.000,00 cada; 

16 cartões de R$ 20.000,00; 16 cartões de R$ 30.000,00; 16 cartões de 

R$ 50.000,00; 16 cartões de R$ 100.000,00 

30 Apólice Seguro – 15 cartões de R$ 10.000,00; 15 cartões de R$ 

15.000,00 

30 Investimento bancários (R$ 20.000,00 cada) 

520 Notas de dinheiro (R$) - valores variados sendo: 1.000,00; 5.000,00; 

10.000,00; 20.000,00; 50.000,00; 100.000,00 

100 Controle de estoques (Calça) 

100 Controle de estoques (Camisas) 

Fonte: A autora (2018) 

 

O jogo também é composto por um manual com normas e instruções 

referentes ao jogo (Apêndice 4). 

 

4.2.2 O tabuleiro 

 

 O tabuleiro é composto por 117 casas coloridas, que representam situações 

e departamentos diversos da empresa (Figura 3). 
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Figura 3: Jogo Easy Cost 

 

 

Fonte: A autora (2018) 

 

As casas coloridas são apenas para separar os departamentos, onde ocorre 

cada ação dentro da empresa, sendo: 

 

 Azul – Contabilidade; 

 Amarelo – Financeiro; 

 Rosa – Recursos Humanos; 

 Laranja – Produção; 

 Marrom – Almoxarifado; 

 Azul – Vendas; 

 Preto – Casas neutras. 
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As casas vermelhas e verdes são situações de penalidade e premiação que 

podem ocorrer durante o jogo. 

 

4.2.3 Botões de identificação do jogador 

 

Os botões são usados como peões, que ajudam e sinalizam em qual etapa 

do jogo está o participante (Figura 4). 

 

Figura 4: Botões de identificação do jogador. 

 

 

Fonte: A autora (2018) 

 

4.2.4 Dados 

 

 Durante as partidas do jogo são utilizados dois dados de seis faces cada, 

para definir qual jogador iniciará a partida e, em seguida, o mesmo serve como 

apoio em cada rodada, onde o jogador deve lançar os dados para determinar 

quantas casas deve seguir na partida; os dados são pequenos poliedros gravados 

com determinações e instruções que fazem a dinâmica por aleatoriedade no jogo. 
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4.2.5 Cartas de Azar (Vermelha) 

 

São penalidades por algum ato irregular na empresa, podendo o jogador 

retroceder casas, ficar sem jogar por uma ou mais rodadas, pagar alguma 

penalidade em dinheiro (Figura 5), as descrições completas no Apêndice 6. 

 

Figura 5: Cartas de Azar. 

 

 

a) Descrições cartas vermelhas                                b) Exemplo das casas no jogo 

Fonte: A autora (2018) 

 

4.2.6 Cartas da Sorte (Verde) 

 

São premiações que a empresa recebe, como por exemplo: premiação pela 

qualidade dos produtos produzidos, pela preocupação com o meio ambiente, pelo 

cumprimento de normas trabalhistas, campanhas e projetos de solidariedade, sendo 

que estes prêmios são em dinheiro (Figura 6), as descrições completas no Apêndice 

6. 
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Figura 6: Cartas da Sorte. 

 

 

a) Descrições cartas verdes                              b) Exemplo das casas no jogo 

Fonte: A autora (2018) 

 

4.2.7 Notas Promissórias (Empréstimo) 

 

As notas promissórias são empréstimos que os jogadores podem realizar 

durante a partida para cumprir com uma obrigação financeira. Os empréstimos 

realizados podem ser de R$ 10.000,00; R$ 20.000,00; R$ 30.000,00; 50.000,00; R$ 

100.000,00, veja os exemplos na Figura 7. 

 

Figura 7: Notas Promissórias. 

 

 

a) Notas promissórias (frente)                        b) Notas promissórias (verso) 

Fonte: A autora (2018) 
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4.2.8 Apólice de Seguro 

 

As apólices de seguro são artefatos que o jogador pode utilizar no início de 

cada partida ou quando se deparar com alguma casa com a descrição de 

permissão. O jogador tem 2 (duas) opções:  

1 – Seguro contra roubo: R$ 15.000,00, neste caso a indenização é de R$ 

20.000,00; 

2 – Seguro de equipamentos de produção: R$ 10.000,00, neste caso a 

empresa é reembolsada em dobro, sendo que neste seguro a empresa pode utilizar 

para perda total dos equipamentos e/ou consertos de danos. 

 Neste caso só haverá indenização se o jogador se deparar com esta 

situação durante a partida, caso contrário, não terá restituição ao final da mesma. 

 Veja modelo das apólices de seguro (Figura 8): 

 

Figura 8: Apólice de Seguro. 

 

 

a) Apólice de Seguro (frente)                              b) Apólice de Seguro (verso) 

Fonte: A autora (2018) 

 

4.2.9 Investimentos bancários 

 

Os investimentos bancários (Figura 9) são opções seguras de investir o seu 

dinheiro, o jogador pode investir no início da partida ou no decorrer do jogo ao se 

deparar com uma determinada jogada. O jogador investe R$ 20.000,00 e pode ter a 

oportunidade de resgatar, durante a partida, um valor determinado nas jogadas ou 

ao final da partida ele recebe os investimentos pelo valor fixado em R$ 30.000,00. 
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Figura 9: Investimentos bancários. 

 

 

a) Investimentos bancários (frente)                        b) Investimentos bancários (verso) 

Fonte: A autora (2018) 

 

4.2.10 Notas de dinheiro 

 
A administração da empresa necessita de pagamentos, vendas e 

recebimentos de diversas fontes para sustentabilidade da mesma, através das notas 

de dinheiro fictícias (Figuras 10 e 11), assim será possível controlar a movimentação 

da mesma. 

 

Figura 10: Notas de dinheiro (Verso). 

 

 

 Fonte: A autora (2018) 
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Figura 11: Notas de dinheiro (Frente). 

 

 

 

Fonte: A autora (2018) 

 

4.2.11 Controle de estoque (Calça e Camisas) 

 

Através das cartas de controle de estoque, os jogadores movimentam a 

saída para o mercado e a entrada de recursos. A produção da empresa é composta 

de calças (Figura 12) e camisas (Figura 13). 

 

 

 

 

 



52 

Figura 12: Controle de estoque (Calças). 

 

 

a) Calças (frente)                                             b) Calças (verso) 

Fonte: A autora (2018) 

 

Figura 13: Controle de estoque (Camisas). 

 

 

a) Camisas (frente)                                           b) Camisas (verso) 

Fonte: A autora (2018) 

 

4.3 INÍCIO DO JOGO 

 

Após a escolha do grupo para a rodada inicial, sendo de 4 a 6 participantes, 

iniciam-se os preparativos para a partida: 

 

1 – Cada participante joga os dados, inicia o jogo quem tirar a maior numeração, os 

outros serão definidos pela mesma ordem; 
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2 – Cada jogador inicia o jogo com R$ 50.000,00 em dinheiro e com uma produção 

acabada de 50 camisas e 50 calças, totalizando 100 peças; 

3 – Antes de iniciar a primeira partida ele precisa decidir se vai investir em apólice de 

seguros ou deseja fazer investimentos bancários, caso contrário só poderá fazer 

estas transações ao cair em determinada casa; 

4 - O estoque inicial é determinado pelas quantidades que cada participante inicia o 

jogo, no decorrer da partida este número pode aumentar ou diminuir; 

5 – O jogador “vencedor” lança os dados novamente para reiniciar a próxima partida, 

desta vez para determinar quantas casas avançar. 

 

4.4 REGRAS DO JOGO 

 

As regras do jogo seguem os seguintes pontos: 

1. Um dos participantes será o fiscal. Ele será o responsável por: repasses de 

dinheiro, pagamentos, recebimentos, empréstimos e retiradas de sócios; 

 

2. Na vez de cada jogador: ele jogará os dados que indicarão os números de casas 

a avançar e cada casa terá uma descrição a ser realizada; 

 

3. O jogador deve obrigatoriamente “andar” o número de casas que tirar nos dados, 

devendo cumprir as sentenças determinadas em cada casa; 

 

4. Durante o trajeto o jogador poderá se deparar com as seguintes situações: 

 

 Casas nas cores verde e vermelha: nestas opções o jogador terá que tirar 

uma carta e seguir as instruções, que podem ser positivas ou negativas; 

 Casas de cor azul-claro: são situações do departamento de contabilidade da 

empresa, como: apuração de impostos, transmissão de declarações e 

fechamento de balanço; 

 Casas de cor amarela: representa o departamento financeiro da empresa, 

como: pagamentos de contas (água, luz, telefone, aluguel, internet, 

manutenção da fábrica, entre outros); 

 Casas na cor rosa: representa o departamento de Recursos Humanos, como: 

pagamento de salários e outras verbas trabalhistas; 
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 Casas de cor laranja: representa toda a produção, como: compra e venda de 

produtos diretos e indiretos; 

 Casas de cor marrom: representa o almoxarifado da empresa, neste setor é 

armazenado todo o estoque da empresa e, nesta opção, o jogador irá tirar 

uma carta de controle de estoque, que aumentará a quantidade de peças em 

seu poder; 

 Casas de cor azul escuro: representa o departamento de vendas da empresa, 

como: venda de mercadorias, e nesta casa o vendedor pode aumentar seus 

rendimentos, vendendo a mercadoria que possui e seguindo as instruções 

das casas. Caso não tenha mercadoria suficiente em seu estoque, perde a 

venda; 

 Casas de cor preta: são casas neutras, nelas o participante poderá adquirir 

seguro de vida ou fazer investimentos bancários. 

 

5. Durante o trajeto o jogador precisará manter a empresa funcionando, para isso 

será preciso tomar as melhores decisões. O jogador deverá percorrer a quantidade 

de casas em que determinada os dados, porém ele terá a opção de escolher qual 

caminho seguir.  

Ao parar nas casas determinadas pela quantidade ao jogar os dados, o 

jogador deverá seguir exatamente as instruções da casa em que parar; 

 

6. As cores servem apenas para distinguir os departamentos tratados dentro da 

empresa, e os jogadores devem “andar” normalmente por elas; 

 

7. O jogador pode fazer empréstimos sempre que achar necessário, lembrando que 

ao final da partida terá que quitar essas mesmas dívidas; 

 

8. Andando para trás, quando você tiver que voltar o caminho: 

 Se houver bifurcação, escolha o caminho que preferir; 

 Não cumpra as ordens do espaço que passar ou parar; 

 Se o espaço que você for parar estiver ocupado, continue voltando para trás 

até o primeiro espaço livre que houver; 

 Quando voltar a andar para frente, as ordens passam a valer novamente. 
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9. Quem vence o jogo “Easy Cost” 

 

 Vence o jogo “Easy Cost” os dois primeiros participantes que chegarem ao 

ponto final, na sequência será vencedor o jogador que ao final melhor 

administrar a empresa, ou seja, o que garantir um maior volume de recursos 

no caixa da empresa; 

 O primeiro que chegar aguarda o segundo para a contagem do dinheiro e 

assim definir o ganhador; 

 Antes da contagem do dinheiro os jogadores finalistas deverão quitar as 

dívidas, resgatar as aplicações e transformar o seu estoque em dinheiro. Ao 

final da partida seu estoque vale o dobro do preço de custo; 

 Vence quem proporcionou à empresa o maior lucro. 

 

4.5 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

Os resultados estão apresentados em tabelas e gráficos, com o objetivo de 

melhorar a visualização, além da apresentação descritiva. 

Como a avaliação deve ser obtida a partir da percepção e performance dos 

alunos, foram desenvolvidos dois questionários: um para testar os conhecimentos 

antes e depois do jogo, e outro para a coleta de dados e análises do jogo. 

 

4.5.1 Aplicação do jogo 

 

O jogo foi aplicado aos alunos dos cursos de bacharelado em Ciências 

Contábeis e bacharelado em Administração, na disciplina de Contabilidade de Custos 

I e II, e foi avaliado por um total de 87 alunos, divididos em quatro turmas, onde cada 

aluno jogou apenas uma partida, conforme Figura 14 e 15. 
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Figura 14: Aplicação do Jogo de Tabuleiro Easy Cost 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora (2018) 

 

Figura 15: Aplicação do Jogo de Tabuleiro Easy Cost 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora (2018) 



57 

A aplicação do jogo ocorreu no segundo semestre de 2018, com duração de 

quatro aulas em cada turma. Com esta aplicação observou-se que as equipes tinham 

tendência em vencer o concorrente, administrando a empresa de maneira eficiente e 

através do lúdico se envolveram no processo de ensino-aprendizagem. 

 Os participantes identificaram rapidamente o conteúdo do jogo com o 

aplicado na disciplina, só que desta vez o conteúdo estava de maneira diferenciada 

e, através do lúdico, eles se divertiram, interagiram e aprenderam. 

  

4.5.2 Questionário 1 – antes e após o jogo 

 

No questionário de testes antes e após o jogo (Apêndices 1 e 2) foi solicitado 

aos alunos que classificassem as situações que ocorrem no processo produtivo e 

administrativo dentro de uma empresa em: custo, desembolso, despesa, 

investimento, ganho, perda e receita, em um total de 24 questões. Em seguida foi 

pedido a cada aluno que classificasse algumas situações em custos direto e indireto, 

em um total de 10 questões totalizando 34 ao todo. 

O objetivo do questionário 1 é, através desta experiência, comparar o 

aprendizado e o desenvolvimento entre o antes e o depois da aplicação do jogo de 

tabuleiro, verificando o índice de aprendizagem através dos acertos nas questões 

aplicadas. 

O primeiro questionário foi aplicado antes de se iniciar a partida do jogo, logo 

após os alunos iniciaram as partidas e em seguida foi aplicado o mesmo questionário 

para verificar o aproveitamento dos alunos. As Tabelas 4 e 5 demonstram os 

resultados obtidos das turmas antes e após o jogo: 
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Tabela 4: Demonstrativos dos acertos antes e após o jogo: turma 1 e turma 2 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora (2018) 

 

 

 

 

Turma 1 Turma 2

Alunos Antes do Depois do Alunos Antes do Depois do 

Jogo Jogo Jogo Jogo

1 29 26 1 21 29

2 14 28 2 27 30

3 12 34 3 14 29

4 13 30 4 8 31

5 14 34 5 24 31

6 24 33 6 31 30

7 31 33 7 27 30

8 14 30 8 28 32

9 12 32 9 24 28

10 25 32 10 23 25

11 20 19 11 22 30

12 17 29 12 27 33

13 24 25 13 27 24

14 27 31 14 10 34

15 19 23

16 16 31

17 17 25

18 19 29

19 22 29

20 15 29

21 26 23

22 22 22

23 31 30

24 19 28

25 21 34

26 20 33

27 28 21

28 19 27

29 33 34
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Tabela 5: Demonstrativos dos acertos antes e após o jogo: turma 3 e turma 4. 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora (2018) 

 

No Gráfico 1 são comparados os acertos individuais por turma, sendo 

apresentados os resultados do estudo de forma descritiva a fim de se compreender o 

comportamento das variáveis avaliadas, onde são expostos os acertos individuais 

nos dois períodos avaliados, além do perfil médio de acertos. É notável que, no 

Turma 3 Turma 4

Alunos Antes do Depois do Alunos Antes do Depois do 

Jogo Jogo Jogo Jogo

1 25 29 1 21 30

2 20 31 2 27 28

3 15 31 3 28 25

4 24 31 4 29 33

5 24 33 5 23 24

6 24 25 6 24 28

7 16 25 7 26 31

8 18 24 8 15 30

9 22 23 9 25 34

10 24 24 10 26 33

11 23 29 11 21 28

12 25 34 12 28 29

13 26 34 13 22 30

14 29 31 14 21 25

15 15 25 15 21 31

16 29 27 16 29 29

17 21 34

18 25 33

19 23 34

20 23 29

21 21 29

22 28 29

23 26 32

24 21 28

25 25 24

26 26 34

27 22 31

28 29 34
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geral, o desempenho depois do jogo foi superior em todas as turmas, destacando 

que na turma 2 houveram os maiores ganhos de desempenho individuais 

aparentemente. 

 

Gráfico 1: Gráfico de perfis de acertos dos participantes do estudo. 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora (2018) 

 

No Gráfico 2 são expostos os acertos por turma, nos dois períodos 

avaliados, e  ilustra as distribuições de frequências dos acertos dos indivíduos 

conforme o período, contrastando os escores das quatro turmas estudadas.  

É possível perceber que, no momento antes do jogo, parece haver menos 

acertos da primeira turma em relação às demais, sendo a média nesse caso igual a 

20,79 acertos. No entanto, essa diferença não é tão clara no momento após o jogo, 

ou seja, após o jogo todas as turmas mantiveram uma média aproximada de 

acertos.  
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Os resultados do Gráfico 2 são demonstradas as médias de cada turma e a 

sua variável em relação a quantidade de acertos, sendo visível que, após a 

utilização do jogo, houve uma diferença de acertos nas 4 turmas.  

 

Gráfico 2: Gráfico de caixas dos acertos dos participantes do estudo antes e depois do jogo, 

conforme turma. 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

No Gráfico 2 nota-se na turma 2 que apresenta outlines, nome dado aos 

pontinhos que aparecem no gráfico, que auxiliam para demonstrar que ocorreu 

alguma variância fora da média, ou seja, demonstraram que alguns alunos acertaram 

muito ou acertaram muito pouco, fugindo do perfil da turma.  

  

4.5.2.1 Comparação entre as turmas  

  

No primeiro momento comparou-se o desempenho obtido anteriormente ao 

jogo com o posterior a partir do teste T pareado, sendo que os resultados são dados 

em seguida, conforme Tabela 6. 
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Tabela 6: Medidas descritivas dos acertos dos participantes da pesquisa conforme período e 

turma e resultados do teste T pareado. 

 

Turma Período 

Medidas descritivas 
Resultados do teste 

T pareado 

N Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Estatística 

T 
Valor-p 

1 
Antes do Jogo 29  20,79   20,00   6,08  

-5,53 < 0,001* 
Depois do Jogo 29  28,76   29,00   4,26  

2 
Antes do Jogo 14  22,36   24,00  6,96 

-3,41 0,004* 
Depois do Jogo 14  29,71   30,00   2,73  

3 
Antes do Jogo 28  23,18   24,00   3,87  

-7,74 < 0,001* 
Depois do Jogo 28  29,54   30,00   3,69  

4 
Antes do Jogo 16  24,13   24,50   3,84  

4,48 < 0,001* 
Depois do Jogo 16  29,25   29,50   2,91  

Fonte: Pesquisa realizada pela autora (2018) 

 

A média e a mediana expressam as variações de acertos que ocorreram 

antes e após o jogo, o desvio padrão demonstra se os dados estão ou não 

concentrados ou dispersos em relação à média, sendo que quanto menor o desvio 

padrão, mais próximas da média eles estão. 

A estatística T é utilizada para obter o valor-p. O valor-p é o resultado 

estatístico que nos permite analisar se houve ou não diferença entre as turmas com 

a aplicação do jogo, respondendo a hipótese nula do trabalho, e os resultados foram 

fixados em um nível de significância de 5%. 

Ao analisar os momentos antes e depois da utilização do jogo, verifica-se 

pelo que está exposto na Tabela 6 que houve diferenças significativas em todas as 

turmas ao nível de 5% de significância, sendo a maior diferença na mediana de 

acertos referentes à primeira turma, que antes era de 20 acertos e passou para 29. 

Analisando o valor-p, nota-se que os valores estão abaixo do nível de 

significância, resultando na rejeição da hipótese nula, ou seja, podemos afirmar que 

houve diferença entre o antes e depois da utilização do jogo de tabuleiro. 

A Tabela 7 demonstra os resultados obtidos através comparação entre as 

turmas, utilizando o teste ANOVA. 
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Tabela 7: Resultado da ANOVA para comparar os desempenhos das turmas em estudo por 

período. 

  

Período Estatística F     Valor-p 

Antes do Jogo                 1,68          0,1769 

Depois do Jogo       0,31       0,8181 

                                      Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Na Tabela 7 o valor estatístico F não tem nenhuma interpretação direta, é 

apenas um valor essencial para se encontrar o valor-p, considerando um nível de 

significância de 5%. 

A partir dos resultados expostos, na Tabela 7, constata-se que não há 

evidência estatística para se rejeitar a hipótese de não haver diferença entre os 

desempenhos dos alunos de turmas diferentes antes do jogo (valor-p = 0,1769) e 

depois do jogo (valor-p = 0,8181). 

Através do Gráfico 3 estão expostas as distribuições de frequências das 

diferenças entre os acertos do momento posterior ao jogo e o anterior, buscando 

investigar alguma diferença na eficácia das turmas. Pode-se perceber que, em geral, 

não há diferenças discrepantes entre as turmas, levando a suspeita de indiferença 

na eficácia entre elas. 

 

Gráfico 3: Gráfico de caixas das diferenças entre os acertos de antes e depois do jogo dos 

participantes do estudo. 

 

      
Fonte: Pesquisa realizada pela autora (2018) 
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A Tabela 8 complementa o que foi visto por meio do Gráfico 3, apesar de 

que é visível que as menores diferenças médias, consideradas aqui como medida de 

eficácia, foram relativas à turma 4 (5,13 acertos) e à turma 3 (6,36 acertos), 

concordando com o comportamento de perfil médio visto no Gráfico 1. 

 

Tabela 8: Resultados da ANOVA para comparar a eficácia do método entre as turmas em 

estudo. 

 

 
Medidas descritivas da diferença dos 

acertos 
 Resultados da ANOVA 

Turma N Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
Estatística 

F 
Valor-p 

1 29  7,97   8,00   7,75  

 0,77 0,5111 
2 14  7,36   5,00   8,08  

3 28  6,36   7,00   4,35  

4 16  5,13   4,50   4,57  

     Fonte: Pesquisa realizada pela autora (2018) 

 

Considerando a hipótese nula da ANOVA como a não diferença nas médias 

da eficácia entre as turmas, constata-se que a 5% de significância não há evidência 

amostral para se rejeitar essa hipótese (valor-p = 0,5111). 

Rejeitando a hipótese nula e comparando os resultados apresentados, nota-

se que após o jogo todas as turmas aumentaram sua pontuação, validando assim a 

hipótese H1 porque houve fixação do conteúdo versus jogo, e assim complementa a 

hipótese H2 porque houve uma significância na aprendizagem pelo jogo. 

Conclui-se que o jogo cumpriu seu papel na fixação do conteúdo, estando 

bem relacionado ao contexto do questionário aplicado. 

 

4.5.3 Questionário 2 - Coleta de dados e análise do jogo. 

 

Dividimos o questionário 2 (Apêndice 3) em quatro análises: informações 

demográficas, experiência do jogador, percepção de aprendizagem e questões 

abertas e opcionais solicitando pontos fortes do jogo, sugestões de melhoria e 

comentários adicionais. 
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4.5.3.1 Informações demográficas. 

 

O questionário com informações demográficas (Apêndice 3) se compôs de 

10 (dez) questões acerca da vida pessoal, familiar e social dos alunos, suas 

trajetórias escolares e 2 (duas) questões sobre o uso de jogos em sua rotina, 

conforme discriminado nas Tabelas 9 e 10: 

 

Tabela 9: Informações demográficas dos participantes 1. 

 

Faixa etária: Menos de 22 anos: 64,8% 

23 a 25 anos: 17% 

26 a 30 anos: 9,1% 

Mais de 31 anos: 9,1% 

Gênero: Feminino: 46,1% 

Masculino: 53,9% 

Você cursou a maior parte do 

seu ensino Fundamental e 

Médio em:  

Escola Pública: 93,20% 

Parte em Escola Particular, parte em Escola Pública: 

4,5% 

Escola Particular com bolsa integral: 0,0% 

Escola Particular com bolsa parcial: 0,0%  

Escola Particular sem bolsa: 2,3% 

Informações da escolaridade: 1º curso de graduação: 92,0% 

2º curso de graduação: 4,6% 

2º curso de graduação, porém não concluiu totalmente 

a 1º graduação: 3,4% 

Outros: 0,0% 

Forma de pagamento da 

faculdade: 

Bolsista integral (PROUNI): 11,4% 

Bolsista parcial (PROUNI): 18,2% 

Financiamento (FIES, Instituições de ensino): 2,3% 

Mensalidade parcial (desconto oferecido pela 

instituição): 63,6% 

Mensalidade integral: 1,1% - Outros: 3,4% 

Fonte: Pesquisa realizada através de questionários pela autora (2018) 



66 

Tabela 10: Informações demográficas dos participantes 2. 

 

Área de trabalho: Trabalho na área que curso a graduação: 29,5% 

Trabalho em outra área: 59,1% 

Não trabalho: 6,8% 

Outros (estágios): 4,6% 

Quantos jogos educacionais 

(digitais e/ou não-digitais) 

você já utilizou nas suas 

aulas (incluindo em outras 

disciplinas)? 

Este é o primeiro jogo educacional que utilizo: 74,20% 

Menos de 5 jogos educacionais: 18% 

 5 a 10 jogos educacionais: 5,6% 

Mais de 10 jogos educacionais: 2,2% 

Com que frequência você 

costuma jogar jogos não-

digitais (de cartas, tabuleiro, 

etc)? 

Nunca: nunca jogo: 41,6% 

Raramente: jogo de tempos em tempos: 47,2% 

Mensalmente: jogo pelo menos uma vez por mês: 5,6% 

Semanalmente: jogo pelo menos uma vez por semana: 

4,5% 

Diariamente: jogo todos os dias: 1,1% 

Fonte: Pesquisa realizada através de questionários pela autora (2018). 

 

Neste contexto é observado que os testes foram realizados em turmas com 

faixas etárias variadas, sendo a maior parte, 66,8% composta por alunos com menos 

de 22 anos, cursando a primeira faculdade. O público está dividido entre homens e 

mulheres, que cursaram a maior parte do ensino em escolha pública, sendo que para 

muitos este é o primeiro jogo educacional. 

As turmas são compostas por alunos que trabalham e estudam e, em alguns 

casos, também trabalha em áreas dependentes do curso, moram em outras cidades 

e 73,0% custeiam seus estudos, utilizando descontos como PROUNI, FIES e 

descontos oferecidos pela própria instituição. 

 

4.5.3.2 Experiência do jogador. 

 

Os participantes responderam questões que expressam sua opinião sobre a 

experiência com o jogo (Apêndice 3), análise do aspecto visual, aspecto prático, 
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participação no jogo, facilidades e quais os reflexos desta experiência através de 30 

questões. Responderam assertivas como: discordo totalmente, discordo, nem 

concordo nem discordo, concordo e concordo totalmente. 

  O Gráfico 4 aborda questões relacionadas ao aspecto visual do jogo, 

analisando design, texto, fonte e regras do jogo. 

 

Gráfico 4: Análise do aspecto visual do jogo. 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada através de questionários pela autora (2018). 

 

Os resultados apontam um índice superior a 90% dos participantes que 

concordam ou concordam totalmente que as regras do jogo, as cores, os textos e o 

design são claras, compreensíveis, atraentes, combinam e são consistentes.  

Os resultados em relação ao tamanho e estilo da fonte alcançaram um 

resultado de 83,2% entre os que concordam ou concordam totalmente que o 

tamanho está ideal, contra 10,10% que discordaram que o tamanho está ideal, e 

apenas 6,8% não discordam e nem concordam, ou seja, preferiram não opinar. 

O Gráfico 5 aborda os aspectos práticos do jogo, frisando os desafios, 

organização e facilidade no manuseio do jogo.  
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Gráfico 5: Aspecto prático do jogo. 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada através de questionários pela autora (2018). 

 

 De acordo com os resultados obtidos no Gráfico 5 podemos definir que 

62,90% dos participantes concordam ou concordam totalmente que ao olhar para o 

jogo tiveram a impressão de que seria fácil, já 19,1% não concordam ou discordam 

totalmente. Em comparação a todos os outros questionamentos do gráfico 3, tiveram 

índice superior a 77,5% entre discentes que concordam e concordam totalmente, 

este índice aponta que o jogo ofereceu desafios e facilidades em relação ao aspecto 

prático para realização das jogadas. 
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jogar.

Quando olhei pela primeira vez o jogo,
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para mim.

A organização do conteúdo me ajudou
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Este jogo é adequadamente
desafiador para mim.
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adequado.
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 O Gráfico 6 demonstra a participação e a facilidade do participante durante o 

jogo, abordando os aspectos de interação, satisfação, esforço pessoal, competição e 

realização. 

 

Gráfico 6: Participação e facilidades durante o jogo. 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada através de questionários pela autora (2018). 
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meus colegas.

Eu pude interagir com outras
pessoas durante o jogo.

O jogo promove momentos de
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  Os resultados obtidos apresentam que acima de 90% dos participantes 

concordam ou concordam totalmente, 1,1% a 4,5% não concordam nem discorda, 

1,1% discordam que o jogo proporcionou situações durante a partida que o fizeram 

sorrir, acharam o jogo divertido, sentiram interação para com mais pessoas, houve 

competição, e estão satisfeitos com o que aprenderam e recomendaria o jogo para 

outras pessoas. 

As opiniões variaram entre 76,4% a 86,5% dos participantes que concordam 

ou concordam totalmente, de 2,3% a 6,7% não concordam nem discordam e 1,1% 

discordou totalmente, que devido ao seu esforço pessoal, conseguiram avançar no 

jogo para complementar as tarefas e se sentiram satisfeitos, além do que o jogo não 

se tornou monótono para suas tarefas. 

 O Gráfico 7 relata os reflexos e opiniões em relação ao jogo, analisando o 

método de ensino, o conteúdo aplicado dentro do jogo e o ambiente ao redor 

durante as partidas. 

Gráfico 7: Reflexos da experiência com o jogo. 

 

 

        Fonte: Pesquisa realizada através de questionários pela autora (2018). 
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Eu prefiro aprender com este
jogo do que de outra forma
(outro método de ensino).
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Os resultados apresentam que 79,8% a 98,9% concordam ou concordam 

totalmente, em comparação com a 1,1% a 13,5% não opinaram e 6,7% não 

concordam, pois preferem aprender com este jogo do que de outra forma. O jogo é 

um método de ensino adequado para esta disciplina, afirmando que está relacionado 

com a mesma, considerando que o jogo é relevante para os seus interesses, 

expressando que esqueceram o ambiente ao redor durante as partidas, se 

envolveram a ponto de perder a noção do tempo e que houve algo no início do jogo 

que captou sua atenção. 

 

4.5.3.3 Percepções da aprendizagem. 

 

Os participantes responderam questões que avaliam se o jogo desenvolvido 

está de acordo com a disciplina e com o conteúdo específico, proposto à disciplina de 

Contabilidade de Custos. Responderam assertivas como: discordo totalmente, 

discordo, nem concordo nem discordo, concordo e concordo totalmente, conforme 

Gráfico 8. 

 

Gráfico 8: Percepções da aprendizagem. 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada através de questionários pela autora (2018). 
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Os resultados apontaram que 95,50% concordam ou concordam totalmente 

que o jogo contribui para complementar os conceitos aplicados em aula e apenas 

4,5% preferiram não opinar, escolhendo a opção não concordo e nem discordo. 

Em relação ao questionamento sobre se o jogo foi eficiente para 

aprendizagem, em comparação com outras atividades, 84,3% concordam ou 

concordam totalmente, contra 15,50% que não concorda e nem discorda e 2,2% que 

discordam. Porém 95,50 concordam e concordam totalmente que o jogo contribuiu 

para a aprendizagem da disciplina, 3,4% nem concorda e nem discorda e 1,1% não 

concordam. 

 

4.5.3.4 Questões abertas e opcionais. 

 

Os participantes responderam questões abertas apontando os pontos fortes 

do jogo, sugestões de melhoria e comentários adicionais. As questões foram de 

forma opcional. 

Por serem questões abertas e opcionais apenas parte dos participantes 

responderam, sendo que 62,93% responderam a questão solicitando que o 

participante aponte os pontos fortes do jogo, 39,33% citaram melhorias para o jogo e 

29,22% deixaram comentários adicionais sobre a experiência com o jogo (Apêndice 

5), dentre os comentários recebidos tivemos feedback positivo nos itens referente ao 

jogo como fácil compreensão, aprendizagem, divertido e dinâmico e negativo como 

tamanho da fonte, mais tempo de jogo e tabuleiro maior. 
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5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

O objetivo do estudo em elaborar um jogo de tabuleiro, direcionado 

exclusivamente a Contabilidade de Custos, trata de evidenciar esta estratégia como 

válida para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Foi realizada através 

do jogo de tabuleiro Easy Cost e se mostrou uma ferramenta que complementa e 

contribui com o ensino da Contabilidade de Custos, deixando as aulas mais atrativas 

e com maior aproveitamento entre os alunos. 

O jogo foi aplicado em quatro turmas, com alunos dos cursos de 

bacharelado em Ciências Contábeis e bacharelado em Administração.  

Nota-se que mesmo os alunos que não jogam ou jogam muito pouco, se 

motivaram e interagiram com os outros participantes, se divertiram e também se 

sentiram satisfeitos com os conteúdos complementados através do jogo. 

Com a aplicabilidade do jogo foi realizada uma experiência com os discentes 

do ensino superior. Foram aplicados questionários para comparar o aprendizado dos 

alunos antes e depois da aplicação do jogo. O primeiro questionário foi aplicado 

duas vezes, a primeira para analisar o que o discente já conhece sobre o assunto 

abordado em aula, e a segunda vez foi aplicado após a utilização do jogo para 

averiguar a efetividade e a eficácia do jogo de tabuleiro Easy Cost. 

De acordo com os dados obtidos no primeiro questionário houve um 

aumento dos acertos em todas as turmas, considerando que os mesmos jogaram 

apenas uma partida e é visível que, de acordo com os resultados, o jogo contribuiu 

para complementar os conteúdos da disciplina ministrada, validando a efetividade e 

a eficácia do jogo, tornando a aula mais atrativa. 

No segundo questionário, que foi aplicado ao final da aula, o objetivo era de 

verificar a experiência do jogador, percepção de aprendizagem e questões abertas e 

opcionais solicitando pontos fortes do jogo, sugestões de melhorias e comentários 

adicionais. 

Os índices, que relacionam o aspecto visual, participação e facilidades 

durante o jogo, demonstraram um resultado positivo, podendo-se concluir que o jogo 

é atrativo e que os participantes se envolveram, havendo motivação com o jogo 

durante as partidas. 
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  A pesquisa relacionada à percepção sobre a aprendizagem do jogo 

demonstrou que o estudo teve validade e os participantes consideraram que houve 

proveito, onde 95,5% dos participantes (concordo e concordo totalmente) 

declararam que o jogo contribuiu para complementar os conceitos aplicados em sala 

de aula. Na disciplina específica de Contabilidade de Custos, 84,1% (concordo e 

concordo totalmente) que o jogo foi eficiente para aprendizagem em comparação 

com as outras atividades e 95,5% (concordo e concordo totalmente) que o jogo 

contribuiu para aprendizagem da disciplina. 

Com o jogo Easy Cost foi possível levar o conteúdo ao aluno de maneira 

prática e lúdica, de forma a complementar o ensino. Nota-se que, os mesmos alunos 

que não jogam ou jogam muito pouco, se motivaram e interagiram com os outros 

participantes, se divertiram e se sentiram satisfeitos com o conteúdo complementado 

através do jogo. 

 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Espera-se que futuramente novos jogos educacionais sejam desenvolvidos e 

inseridos em outras disciplinas. 

Uma possibilidade futura é de estender a experiência de jogos ou técnicas 

semelhantes a outras disciplinas dos cursos de bacharelado em Ciências Contábeis 

e bacharelado em Administração ou, ainda, acrescentar novos mecanismos no jogo 

atual para que permita variação de valores e a tomada de decisão nas ações 

promovidas durante o jogo. 

Outra opção seria transformar o jogo de tabuleiro desenvolvido e 

denominado Easy Cost em um game virtual para smartphones, tablets, navegadores 

de internet ou aplicações a serem instaladas em computadores. 
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APÊNDICE 1: QUESTIONÁRIO 1 – PRÉ – AVALIATIVO (ANTES DO JOGO) 

 

Questionário 1 – Pré – Avaliativo (Antes do Jogo) 

Termológica básica da Contabilidade de Custos  

Esta pesquisa tem como objetivo elaborar e coletar dados para pesquisa do trabalho 

de dissertação para conclusão do Mestrado Profissional em Desenvolvimento de 

Tecnologia. 

UM JOGO DE TABULEIRO PARA APOIAR O ENSINO DE CONTABILIDADE DE 

CUSTOS 

 

Instituição: _________________________________________________________ 

Local: _____________________________________________________________ 

Curso graduação: ____________________________________________________ 

Disciplina: __________________________________________________________ 

Semestre: __________________________________________________________ 

Nome (Opcional): ____________________________________________________ 

 

1) Classifique a situação abaixo de acordo com a Termologia básica da gestão 

de custos:  

 
a) Compra de Matéria-Prima:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

b) Pagamento aluguel da administração:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

c) Venda de calças e camisas:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

d) Juros pagos na contratação de empréstimos: 
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Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

e) Venda de um veiculo com lucro:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

f) Pagamento de energia elétrica da administração:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

g) Pagamento aluguel da fabrica:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

h) Utilização de tecido na produção: 

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

i) Venda de calças:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

j) Pagamento honorário da Contabilidade:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

k) Manutenção maquina utilizada para a produção de vários produtos:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            
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l) Uso de Material de limpeza na administração:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

m) Danificação da matéria prima em decorrência de incêndio:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

n) Embalagem utilizada em cada produto:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

o) Pagamento comissão sobre vendas:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

p) Energia elétrica com medidor mensurado para produção de cada produto:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

q) Depreciação de uma maquina utilizada em um único produto:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

r) Pagamento a vista de frete para transporte:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

s) Pagamento salário produção de diversos produtos:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           
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 Desembolso  Investimento                            Perda                            

t) Depreciação das maquinas utilizadas na produção de vários produtos:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

u) Roubo na produção de 50 peças:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

v) Pagamento salário administrativo:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

w) Pagamento de férias e 1/3 de férias dos funcionários da produção: 

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

x) Pagamento de pró-labore:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

 

 

2) De acordo com a Termologia básica da gestão de custos, classifique os 

custos abaixo como direto e indireto:  

 
a) Pagamento do salário da produção de vários produtos:  

 Custo direto                Custo indireto          

 

b) Pagamento do aluguel da fabrica:  
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 Custo direto                Custo indireto          

 

c) Utilização de tecido em cada produto:  

 Custo direto                Custo indireto          

 

d) Pagamento de salário do encarregado de todos os setores:  

 Custo direto                Custo indireto          

 

e) Utilização de linhas, botões e zíperes na produção:  

 Custo direto                Custo indireto        

 

    

f) Pagamento salário das costureiras por produção:  

 Custo direto                Custo indireto          

 

g) Embalagem utilizada em cada produto:  

 Custo direto                Custo indireto          

 

h) Energia elétrica utilizada em toda a produção:  

 Custo direto                Custo indireto          

 

i) Depreciação das maquinas utilizadas na produção de vários produtos:  

 Custo direto                Custo indireto          

 

j) Energia elétrica com medidor mensurado em cada produto:  

 

 Custo direto                Custo indireto          
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APÊNDICE 2: QUESTIONÁRIO 1 – PRÉ – AVALIATIVO (APÓS APLICAÇÃO DO 

JOGO) 

 

Questionário 1 – Pré – Avaliativo (Após aplicação do Jogo) 

Termológica básica da Contabilidade de Custos  

Esta pesquisa tem como objetivo elaborar e coletar dados para pesquisa do trabalho 

de dissertação para conclusão do Mestrado Profissional em Desenvolvimento de 

Tecnologia. 

UM JOGO DE TABULEIRO PARA APOIAR O ENSINO DE CONTABILIDADE DE 

CUSTOS 

 

Instituição: _________________________________________________________ 

Local: _____________________________________________________________ 

Curso graduação: ____________________________________________________ 

Disciplina: __________________________________________________________ 

Semestre: __________________________________________________________ 

Nome (Opcional): ____________________________________________________ 

 

1) Classifique a situação abaixo de acordo com a Termologia básica da gestão 

de custos:  

 
a) Compra de Matéria-Prima:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

b) Pagamento aluguel da administração:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

c) Venda de calças e camisas:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            



86 

d) Juros pagos na contratação de empréstimos: 

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

e) Venda de um veiculo com lucro:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

f) Pagamento de energia elétrica da administração:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

g) Pagamento aluguel da fabrica:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

h) Utilização de tecido na produção: 

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

i) Venda de calças:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

j) Pagamento honorário da Contabilidade:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

k) Manutenção maquina utilizada para a produção de vários produtos:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           
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 Desembolso  Investimento                            Perda                            

l) Uso de Material de limpeza na administração:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

m) Danificação da matéria prima em decorrência de incêndio:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

n) Embalagem utilizada em cada produto:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

o) Pagamento comissão sobre vendas:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

p) Energia elétrica com medidor mensurado para produção de cada produto:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

q) Depreciação de uma maquina utilizada em um único produto:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

r) Pagamento a vista de frete para transporte:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

s) Pagamento salário produção de diversos produtos:  
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Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

t) Depreciação das maquinas utilizadas na produção de vários produtos:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

u) Roubo na produção de 50 peças:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

v) Pagamento salário administrativo:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

w) Pagamento de férias e 1/3 de férias dos funcionários da produção: 

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

x) Pagamento de pró-labore:  

Custo  Despesa                            Ganho                          Receita                           

 Desembolso  Investimento                            Perda                            

 

 

2) De acordo com a Termologia básica da gestão de custos, classifique os 

custos abaixo como direto e indireto:  

 
a) Pagamento do salário da produção de vários produtos:  

 Custo direto                Custo indireto          

 

b) Pagamento do aluguel da fabrica:  
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 Custo direto                Custo indireto          

 

c) Utilização de tecido em cada produto:  

 Custo direto                Custo indireto          

 

d) Pagamento de salário do encarregado de todos os setores:  

 Custo direto                Custo indireto          

 

e) Utilização de linhas, botões e zíperes na produção:  

 Custo direto                Custo indireto        

 

    

f) Pagamento salário das costureiras por produção:  

 Custo direto                Custo indireto          

 

g) Embalagem utilizada em cada produto:  

 Custo direto                Custo indireto          

 

h) Energia elétrica utilizada em toda a produção:  

 Custo direto                Custo indireto          

 

i) Depreciação das maquinas utilizadas na produção de vários produtos:  

 Custo direto                Custo indireto          

 

j) Energia elétrica com medidor mensurado em cada produto:  

 

 Custo direto                Custo indireto          
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APÊNDICE 3: QUESTIONARIO IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES E 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO JOGO 

Esta pesquisa tem como objetivo elaborar e coletar dados para pesquisa do 

trabalho de dissertação para conclusão do Mestrado Profissional em 

Desenvolvimento de Tecnologia. 

UM JOGO DE TABULEIRO PARA APOIAR O ENSINO DE 

CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 

Instituição: ______________________________________________________________  

Local:__________________________________________________________________ 

Curso graduação: ________________________________________________________ 

Disciplina: ______________________________________________________________ 

Semestre: _______________________________________________________________ 

Nome (opcional): _________________________________________________________ 

 
Informações Demográficas 

Faixa etária: 

 Menos de 22 anos  
 23 a 25 anos  
 26 a 30 anos  
 Mais de 31 anos 

Gênero: 
 Masculino 
 Feminino 

Estado Civil: 

 Solteiro (a) 
 Casado (a) ou em união estável 
 Separado (a) ou Divorciado (a) 
 Viúvo (a) 

Você cursou maior parte do 
seu ensino Fundamental e 
Médio em: 

Escola Pública  
Parte em Escola Particular, parte em Escola Pública  
Escola Particular com bolsa integral  
Escola Particular com bolsa parcial  
Escola Particular sem bolsa  

Informações da 
escolaridade: 

1º curso de graduação 
2º curso de graduação 
2º curso de graduação, porém não conclui totalmente a 1ª graduação. 
Outros: especifique:_________________________ 

Forma pagamento 
faculdade: 

 Bolsista integral (PROUNI) 
 Bolsista parcial (PROUNI) 
 Financiamento (FIES, Instituições de ensino) 
 Mensalidade parcial (Desconto oferecido pela instituição) 
Mensalidade integral 
 Outros: especifique: _______________________________ 

Estudo X Trabalho: 
 Somente estudo 
 Trabalho e estudo 

Área de trabalho: 
 Trabalho na área que curso a graduação 
 Trabalho em outra área 
 Não trabalho 
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 Outros: especifique: _________________________________ 

Quem custeia seus 
estudos: 

Família 
Parte família, parte meu trabalho 
Eu mesmo através do meu trabalho 
Outros: especifique: _________________________________ 

Você reside na mesma 
cidade da Faculdade que 
frequenta: 

Sim 
 Não 

Quantos jogos 
educacionais (digitais e/ou 
não-digitais) você já utilizou 
nas suas aulas (incluindo 
em outras disciplinas)? 

 Este é o primeiro jogo educacional que utilizo. 
 Menos de 5 jogos educacionais. 
 5 a 10 jogos educacionais. 
 Mais de 10 jogos educacionais. 

Com que frequência você 
costuma jogar jogos não-
digitais (de cartas, 
tabuleiro, etc)? 

 Nunca: nunca jogo. 
 Raramente: jogo de tempos em tempos. 
 Mensalmente: jogo pelo menos uma vez por mês. 
 Semanalmente: jogo pelo menos uma vez por semana. 
 Diariamente: jogo todos os dias. 

 
Por favor, marque uma opção de acordo com o quanto você concorda ou discorda de cada 

afirmação abaixo. 

Experiência do Jogador 

Afirmações 

Marque uma opção conforme sua avaliação 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem 

discordo, 

nem 

concordo 

Concordo 

Concordo 

Totalmen

te 

O design do jogo é atraente (tabuleiro, 

cartas, etc.). 
     

Os textos, cores e fontes combinam e 

são consistentes. 
     

Eu precisei aprender poucas coisas 

para poder começar a jogar o jogo. 
     

Aprender a jogar este jogo foi fácil para 

mim. 
     

Eu acho que a maioria das pessoas 

aprenderiam a jogar este jogo 

rapidamente. 

     

Eu considero que o jogo é fácil de jogar.      

As regras do jogo são claras e 

compreensíveis. 
     

As fontes (tamanho e estilo) utilizadas 

no jogo são legíveis. 
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As cores utilizadas no jogo são 

compreensíveis. 
     

Quando olhei pela primeira vez o jogo, 

eu tive a impressão de que seria fácil 

para mim. 

 

     

A organização do conteúdo me ajudou 

a estar confiante de que eu iria 

aprender com este jogo. 

     

Este jogo é adequadamente desafiador 

para mim. 
     

O jogo oferece novos desafios (oferece 

novos obstáculos, situações ou 

variações) com um ritmo adequado. 

     

O jogo não se torna monótono nas suas 

tarefas (repetitivo ou com tarefas 

chatas). 

     

Completar as tarefas do jogo me deu 

um sentimento de realização. 
     

É devido ao meu esforço pessoal que 

eu consigo avançar no jogo. 
     

Me sinto satisfeito com as coisas que 

aprendi no jogo. 
     

Eu recomendaria este jogo para meus 

colegas. 
     

Eu pude interagir com outras pessoas 

durante o jogo. 
     

O jogo promove momentos de 

cooperação e/ou competição entre os 

jogadores. 

     

Eu me senti bem interagindo com 

outras pessoas durante o jogo. 
     

Eu me diverti com o jogo.      

Aconteceu alguma situação durante o 

jogo (elementos do jogo, competição, 

etc.) que me fez sorrir 
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Houve algo interessante no início do 

jogo que capturou minha atenção. 
     

Eu estava tão envolvido no jogo que eu 

perdi a noção do tempo. 
     

Eu esqueci sobre o ambiente ao meu 

redor enquanto jogava este jogo. 
     

O conteúdo do jogo é relevante para os 

meus interesses. 
     

É claro para mim como o conteúdo do 

jogo está relacionado com a disciplina. 
     

O jogo é um método de ensino 

adequado para esta disciplina. 
     

Eu prefiro aprender com este jogo do 

que de outra forma (outro método de 

ensino). 

     

 

Percepção da Aprendizagem 

Afirmações 

Marque uma opção conforme sua avaliação 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem 

discordo, 

nem 

concordo 

Concordo 

Concordo 

Fortemen

te 

O jogo contribuiu para a minha 

aprendizagem na disciplina. 
     

O jogo foi eficiente para minha 

aprendizagem, em comparação com 

outras atividades da disciplina. 

     

O jogo contribuiu para complementar os 

conceitos sobre aplicado nas aulas de 

Contabilidade de Custos, em relação ao 

conteúdo especifico da Termologia 

básica dos custos. 

     

 

Cite 3 pontos fortes do jogo: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Dê 3 sugestões para a melhoria do jogo: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Comentários adicionais: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Muito obrigado pela sua contribuição! 
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APÊNDICE 4: MANUAL DO JOGO 

 

 

 

Jogo de Tabuleiro “Easy Cost” 

Instruções  

O jogo “Easy Cost” foi criado com o objetivo de demonstrar o processo 

industrial de uma empresa de confecção e todos os seus custos envolvidos. O jogo 

terá foco na produção de calças e camisas. 

 

Composição do jogo: 

 Partidas de curta duração: as partidas terão em média de 30 a 40 minutos; 

 Participantes: 4 a 6 participantes. 

Todos os participantes serão administradores em busca de um melhor 

resultado financeiro, permanecendo no jogo todos os participantes até o resultado 

final; os dois primeiros jogadores definirão o resultado, ganha o jogo quem garantir 

maior volume ao caixa da empresa. 

Contém: 

01 Tabuleiro 

06 Botões (Serão utilizados como peões) 

02 Dados 

30 Cartas de Azar (Vermelhas) 

30 Cartas da Sorte (Verdes) 

80 Notas promissórias (Empréstimo) – 16 cartões de R$ 10.000,00 cada; 

16 cartões de R$ 20.000,00; 16 cartões de R$ 30.000,00; 16 cartões de 

R$ 50.000,00; 16 cartões de R$ 100.000,00 

30 Apólice Seguro – 15 cartões de R$ 10.000,00; 15 cartões de R$ 

15.000,00 
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30 Investimento bancários (R$ 20.000,00 cada) 

520 Notas de dinheiro (R$) - valores variados sendo: 1.000,00; 5.000,00; 

10.000,00; 20.000,00; 50.000,00; 100.000,00 

100 Controle de estoques (Calça) 

100 Controle de estoques (Camisas) 

O jogo possui 117 casas coloridas, que representam situações e departamentos 

diversos da empresa. 

 

Situações: 

São situações encontradas no decorrer do jogo, exemplo: ao cair nas casas 

vermelhas e verdes, o jogador retira uma carta da mesma cor, sendo: 

 

  Cartas de Azar (Vermelho): São penalidades por algum ato irregular na 

empresa, podendo o jogador retroceder casas ou ter que pagar alguma 

indenização em dinheiro. 

 Cartas da Sorte (Verde): Premiação pela qualidade dos produtos 

produzidos; pela preocupação com o meio ambiente; pelo cumprimento das 

normas trabalhistas, campanhas e projetos de solidariedade, sendo os 

prêmios em dinheiro. 

 

Departamentos diversos: 

As cores determinarão de qual departamento são as situações ocorridas: 

 Azul – Contabilidade 

 Amarelo – Financeiro 

 Rosa – Recursos Humanos 

 Laranja – Produção 

 Marrom – Almoxarifado 

 Azul escuro – Vendas 

 Preto – Casas neutras 

 

Situações Financeiras: 

Notas Promissórias (empréstimos): Você pode emprestar dinheiro do banco 

durante qualquer uma das suas jogadas. 
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Empréstimo Pagamento (com juros 20%) 

R$ 10.000,00 R$ 12.000,00 

R$ 20.000,00 R$ 24.000,00 

R$ 30.000,00 R$ 36.000,00 

R$ 50.000,00 R$ 60.000,00 

R$ 100.000,00 R$ 120.0000,00 

 

Apólice de Seguros: Você pode optar por dois tipos de seguro: 

 

1 - Seguro contra roubo/ Danos produção: R$ 15.000,00 

Em caso de roubo: Indenização de R$ 20.000,00. 

2 - Seguro de equipamentos de produção: R$ 10.000,00 

 O seguro cobre perda total dos equipamentos e/ou consertos de danos. 

 A empresa será reembolsada em dobro. 

Obs: Só haverá indenização se cair em umas das casas, caso contrário não terá 

devolução no final do jogo. 

 

Investimentos bancários: R$ 20.000,00 

1 - Pode ser resgatado se parar em alguma casa com permissão, neste caso a 

situação determina o valor a receber. 

2 – Resgate no final da partida fixada em R$ 30.000,00. 

 

Início do jogo: 

1 – Cada jogador joga os dados, inicia o jogo quem tirar a maior numeração, os 

outros serão definidos pela mesma ordem. 

2 – Cada jogador inicia o jogo com R$ 50.000,00 em dinheiro e com uma produção 

acabada de 50 camisas e 50 calças, totalizando 100 peças. 

3 – Antes de iniciar a primeira partida ele precisa decidir se vai investir em Apólice 

de Seguros ou deseja fazer investimentos bancários, caso contrário só poderá fazer 

estas transações ao cair em determinada casa. 

4 - O estoque inicial é determinado pelas quantidades que cada participante inicia o 

jogo, no decorrer da partida este número pode aumentar ou diminuir. 
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5 – O jogador vendedor para iniciar a partida joga os dados novamente, agora para 

determinar quantas casas avançar. 

 

Regras do jogo:  

10. Um dos participantes será o fiscal. Ele será o responsável por: repasses de 

dinheiro, pagamentos, recebimentos, empréstimos e retiradas de sócios. 

11. Na vez de cada jogador: ele jogará os dados que indicarão os números de 

casas a avançar, cada casa terá uma descrição a ser realizada. 

12. O jogador deve obrigatoriamente andar o número de casas que tirar nos 

dados, devendo cumprir as sentenças determinadas em cada casa. 

13. Durante o trajeto o jogador poderá se deparar com as seguintes situações: 

 Casas nas cores verde e vermelha: nestas opções o jogador terá que tirar 

uma carta e seguir as instruções, que podem ser positivas ou negativas. 

 Casas de cor azul-claro: são situações do departamento de contabilidade da 

empresa, ocorrerão situações como: apuração de impostos, transmissão de 

declarações, fechamento de balanço. 

 Casas de cor amarela: representa o departamento financeiro da empresa 

como: pagamentos de contas (água, luz, telefone, aluguel, internet, 

manutenção da fábrica, entre outros). 

 Casas na cor rosa: representa o departamento de Recursos Humanos como: 

pagamento de salários e outras verbas trabalhistas. 

 Casas de cor laranja: representa toda produção como: compra e venda de 

produtos diretos e indiretos. 

 Casas de cor marrom: representa o almoxarifado da empresa, neste setor 

armazena todo o estoque da empresa, nesta opção o jogador irá tirar uma 

carta de controle de estoque, que aumentará a quantidade de peças em seu 

poder. 

 Casas de cor azul escuro: representa o departamento de vendas da empresa 

como: venda de mercadorias, nesta casa o vendedor pode aumentar seus 

rendimentos, vendendo a mercadoria que possui, seguindo as instruções das 

casas. Caso não tenha mercadoria suficiente em seu estoque, perde a venda. 

 Casas de cor preta: são casas neutras, nelas o participante poderá adquirir 

seguro de vida ou fazer investimentos bancários. 
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14. Durante o trajeto o jogador precisará manter a empresa funcionando, para 

isso será preciso tomar as melhores decisões, o jogador deverá seguir exatamente 

as instruções da casa em que parar. 

 

15. As cores servem apenas para distinguir os departamentos tratados dentro da 

empresa, e os jogadores devem andar normalmente por elas. 

 

16. O jogador pode fazer empréstimos sempre que achar necessário, lembrando 

que ao final da partida terá que quitar as dívidas. 

 

Andando para trás: 

Quando você tiver que voltar o caminho: 

- Se houver bifurcação, escolha o caminho que preferir; 

- Não cumpra as ordens do espaço que passar ou parar; 

- Se o espaço que você for parar estiver ocupado, continue voltando para trás até o 

primeiro espaço livre que houver. 

- Quando voltar a andar para frente, as ordens passam a valer novamente. 

 

Quem vence o jogo “Custos” 

1. Vence o jogo “Custos” os dois primeiros participantes que chegarem ao ponto 

final, será vencedor o jogador que ao final melhor administrar a empresa, ou seja, o 

que garantir um volume maior de recursos no caixa da empresa; 

2. O primeiro que chegar aguarda o segundo para a contagem do dinheiro e assim 

definir o ganhador; 

3. Antes da contagem do dinheiro, os jogadores finalistas deverão quitar as dívidas, 

resgatar as aplicações e transformar o seu estoque em dinheiro, no final da partida 

seu estoque vale o dobro do preço de custo. 

4. Vence quem proporcionou à empresa o maior lucro. 
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APÊNDICE 5: QUESTIONÁRIO 3 – QUESTÕES ABERTAS E OPCIONAIS 

 

Pontos fortes 

do jogo 

“Fixação de conteúdos, cores.” 

“Fácil compreensão, atrativo, inter-relacionamento e conversas 

com os colegas sobre o jogo enquanto praticamos o mesmo.” 

“Aprendizado facilitado, divertido, dinâmico.” 

“Os pontos fortes são que através da brincadeira você brinca e 

aprende ao mesmo tempo e com tudo isto acaba interagindo 

com outras pessoas do grupo.” 

“Aprendizagem fácil, dinâmico, divertido.” 

“Dinâmico, fácil aprendizagem, divertido.” 

“Você começa com dinheiro e durante o jogo ou você consegue 

mais ou perde o que tem. Interessante como jogos de tabuleiro 

têm esse objetivo sobre administração e contabilidade.” 

“Ajuda muito na aprendizagem da disciplina.” 

“Aprendizagem com a brincadeira de estar jogando é ótimo. 

Concentração: pois o jogo exige e por ser de tabuleiro é muito 

bom também, pois todos têm que interagir.” 

“O jogo é dinâmico, deixa claro as informações sobre o 

conteúdo, fácil aprendizado.” 

“Cores, praticidade, interatividade.” 

“Organização, informações que fornece aprendizado na matéria 

e diversão.” 

“Interativo.” 

“Desafiador, competitivo, estratégico!” 

“Integração dos competidores, aprendizagem e informações 

sensacionais.” 

“Divertido, educativo e organizado.” 

“Aprendizagem.” 

“Está bem elaborado, as informações são claras e fáceis de 

entender; as cores são bem atraentes.” 

“Está ligado com a disciplina, o jogo é ótimo, verifica como está a 

aprendizagem, método de interagir com as pessoas.” 
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“Fundamental para aprendizado, interessante e bem eficaz para 

o desenvolvimento com os colegas.” 

“Aprendizado, interação com os colegas.” 

“Divertido, aprendizagem, interessante.” 

“Divertido, atraente, legal.” 

“Agir e aprender.” 

“Trabalho em grupo, entrosamento entre as pessoas, um método 

de ensino.” 

“Prender a atenção, perder a noção do tempo e aprender 

brincando.” 

“Raciocínio, decisão e adversidades.” 

“Competitivo, ágil e legal.” 

“Ajuda a aprender a matéria, amplia o conhecimento, melhora o 

pensamento.” “Competitividade.” 

“Relacionado à matéria.” 

“Ganhar dinheiro, investir em estoque, compra e venda.” 

“Aprender administração, observar melhor o que está 

acontecendo ao seu redor.” 

“O jogo nos faz trabalhar em equipe, rir e se divertir.” 

“Ele desperta o interesse.” 

“Deixa claro a questão de custo direto e indireto, faz com que as 

pessoas interajam entre si e tem tudo a ver com a disciplina de 

custos.” 

“Atenção, habilidade e sorte.” 

“Além de jogar a gente esta aprendendo; diversão.” 

“Estratégia, inovação e altos e baixos.” 

“Competitividade, cooperação, entusiasmo.” 

“As receitas com vendas, a perda e o ganho de bens, e o 

resultado do período (ao final do jogo).” 

“Reconhecimento de custo, despesa, receita; opções de 

financiamento, investimentos, empréstimos; aprender que 

também se perde e deve-se voltar atrás às vezes.” 

“Atenção, habilidade, paciência.” 
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“Interessante, é uma forma de aprender a investir em uma 

empresa, é eficiente para minha aprendizagem e a dos meus 

colegas.” 

“Aperfeiçoar os conhecimentos na área; promove risos; retira 

dúvidas.” 

“Competitividade, fixa a atenção, e divertido.” 

“Interação com os colegas, aprendizagem e competição.” 

“Aprendizagem, competitividade e algo novo em sala de aula.” 

“Aprendizagem, interação e sentimento de realização.” 

“Trabalho em grupo, entrosamento entre as pessoas no seu 

método de ensino.” 

“Trabalho em grupo, entrosamento entre os colegas e 

aprendizado.” 

“Interação, aprendizagem e cores.” 

“Reconhecimento de custo e despesa.” 

“Competitividade, cooperação e entusiasmo.” 

“Trabalho em grupo, entrosamento entre as pessoas.” 

“A competitividade que existe no jogo é como nas empresas; 

como investir o dinheiro; qual o melhor caminho para seguir 

dentro da empresa.” 

Sugestões de 

melhoria para o 

jogo 

“Mais opções de cartas de estoque.” 

“Não permitir que o jogador ande mais de um caminho, aumentar 

a opção de estoque.” 

“Melhorar a fonte.” 

“Letras maiores.” 

“Tabuleiro maior.” 

“Melhorar as letras; colocar cores na carta do jogo.” 

“Não precisa de melhorias, está excelente.” 

“Aumentar o tamanho da fonte.” 

“Nenhuma.” 

“Aumentar a "letra" da escrita do jogo.” 

“Aumentar quantidade de número de peças do estoque.” 

“O jogo poderia ser mais longo, com mais tempo de duração.” 
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“Aumentar a letra.” 

“Menos caminhos alternativos.” 

“Sorteio dos produtos estocados.” 

“Mais competitividade, mais pessoas jogando.”  

“Tamanho da fonte.” 

“É difícil falar porque fiquei super satisfeita com o jogo.” 

“Letra maior.” 

“Letras maiores, só. O jogo foi muito bem elaborado.” 

“Aumentar o tabuleiro.” 

“Poderia mudar os botões para pino de jogo normal.” 

“Tabuleiro maior, letra maior.” 

”Não precisa melhorar.” 

“Nenhuma.” 

“Um tabuleiro mais duro, mais cartas e a adição de uma máquina 

de crédito (cartão).” 

“Está perfeito.” 

“Mais dinheiro, mais tempo de jogo, menor alternativas para 

voltar.” 

“Mais dinheiro, menos caminho.” 

“Aumentar as letras.” 

“Tabuleiro e letra maior, máquina de cartão.” 

“Mais tempo.” 

“Diversificar os produtos, não ser só camisetas e calças.” 

Comentários 

adicionais 

“O jogo está muito bem elaborado em todos os aspectos.” 

“O jogo está de parabéns, amei aprender com ele, é uma pena 

que só deu pra jogar uma vez.” 

“O jogo instiga a aprendizagem.” 

“O jogo estava muito divertido.” 

“Ótimo jogo, seria bom mais desses para mostrar a matéria de 

como seria na prática.” 

“Excelente.” 

“Não tem necessidade de alterações quanto ao tabuleiro.” 

“Ótima forma de aprender de forma diferente, mais dinâmica, 
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testa os conhecimentos. 

“O jogo foi um ótimo aprendizado, ou seja, uma forma diferente 

de aprender.” 

“Foi top demais esse jogo, gostei muito!” 

“O jogo é muito criativo e inovador, foi muito bom para a prática 

de custeio de mercadorias.” 

“O jogo é muito bom, recomendo para qualquer pessoa, me 

diverti muito com o jogo. É perfeito.” 

“Adorei, super recomendo, uma maneira de chamar a nossa 

atenção, desperta muito o interesse dos alunos.” 

“Achei o jogo muito interessante e aproveitável para a disciplina, 

jogo bom e legal.” 

“Um excelente jogo, parabéns!” 

“Este jogo estimula a competição entre os alunos para fazê-los 

ficarem mais ligados na matéria, com o intuito de ganhar o jogo.” 

“Muito bom de verdade, parabéns!” 

“Eu gostei muito do jogo, foi muito útil para aplicar meus 

conhecimentos sobre o conteúdo ministrado na disciplina.” 

“Amei o jogo, parabéns professora pelo seu projeto, sucesso.” 

“Super interessante, divertido e podemos interagir com outros 

colegas.” 

“Ver uma mulher alcançando e conquistando um mestrado é 

incentivador. Professora, obrigado por contribuir e por ter sido a 

resposta das minhas orações a Deus, por me sentir capaz e 

possibilitar que eu sonhe com um mestrado. O curso de ciências 

contábeis me tirou da depressão, obrigado professora por 

contribuir! Deus te abençoe.” 

“Muito bom.” 

“Sem comentários, simplesmente excelente.” 

“O jogo é ótimo.” 

“O jogo foi excelente, me fez entender mais o conteúdo e me 

divertir enquanto estava aprendendo. 
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APÊNDICE 6: RELAÇÃO DETALHADA DAS DESCRIÇÕES DO JOGO DE 

TABULEIRO 

 

DEPARTAMENTO FINANCEIRO (CASAS DE COR AMARELA): 

 

1. Despesa: Pagamento aluguel administração. Pague R$ 3.000,00; 

2. Despesa: Pagamento energia elétrica administração. Pague R$ 5.000,00; 

3. Despesa: Pagamento água administração. Pague R$1.000,00; 

4. Despesa: Pagamento honorários contabilidade. Pague R$ 2.000,00; 

5. Desembolso: Pagamento a vista de frete para transporte (mercadoria vendida). 

Pague R$ 10.000,00; 

6. Despesa: Juros pagos pela contratação de empréstimos. Pague R$ 2.000,00; 

7. Despesa: Pagamento de telefone. Pague R$ 1.000,00; 

8. Despesa: Pagamento de propaganda e publicidade. Pague R$ 2.000,00; 

9. Ganho: Venda veículo com lucro. Receba R$ 10.000,00; 

10. Custo indireto: Manutenção máquinas utilizadas em vários produtos. Pague R$ 

1.000,00; 

11. Custo indireto: pagamento do aluguel da fábrica. Pague R$ 5.000,00; 

12. Despesa: Uso Material de limpeza na administração. Pague R$ 1.000,00; 

13. Custo indireto: Pagamento do aluguel da fábrica. Pague R$ 5.000,00; 

 

DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO (CASAS DE COR MARRON): 

 

1. Retire 1 carta e aumente seu estoque; 

2. Retire 1 carta e aumente seu estoque; 

3. Retire 1 carta e aumente seu estoque; 

4. Retire 1 carta e aumente seu estoque; 

5. Retire 1 carta e aumente seu estoque; 

6. Retire 1 carta e aumente seu estoque; 

7. Retire 1 carta e aumente seu estoque; 

8. Retire 1 carta e aumente seu estoque; 

9. Retire 1 carta e aumente seu estoque; 

10. Retire 1 carta e aumente seu estoque; 

11. Retire 1 carta e aumente seu estoque; 
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12. Retire 1 carta e aumente seu estoque; 

13. Retire 1 carta e aumente seu estoque; 

 

DEPARTAMENTO PRODUÇÃO (CASAS DE COR LARANJA): 

 

1. Custo indireto: Utilização de linhas, zíper, botões para produção. Pague R$ 

5.000,00; 

2.  Custo direto: Utilização de tecido na produção. Avance 3 casas; 

3. Investimento: Compra de matéria prima. Pague R$ 25.000,00; 

4. Perda: Danificação de matéria prima em função de incêndio. Se tiver seguro 

receba o premio, senão pague R$ 20.000,00; 

5.  Investimento: Compra de matéria prima. Pague R$ 40.000,00; 

6. Custo direto: Embalagem utilizada em cada produto. Pague R$10.000,00; 

7. Custo direto: energia elétrica com medidor mensurado para produção de cada 

produto. Pague R$ 3.000,00; 

8. Faltou energia na produção. Jogue mais 1 vez para compensar o prejuízo; 

9. Custo indireto: Linhas, botões e zíperes utilizados na produção. Pague R$ 

5.000,00; 

10. Investimento: Compra de matéria prima. Pague R$ 25.000,00; 

11. Custo indireto: Utilização linhas na produção. Pague R$ 1.000,00; 

12. Faltou energia na produção, prejuízo. Pague R$ 3.000,00; 

13. Custo indireto: Energia elétrica utilizada em toda produção. Pague R$ 7.000,00;  

14. Custo direto: Depreciação de uma máquina utilizada em um único produto: 

Pague R$ 1.000,00; 

15. Custo indireto: Depreciação das máquinas utilizadas na produção de vários 

produtos. Pague R$ 5.000,00; 

16. Atraso na produção. Fique uma rodada sem jogar; 

17. Custo direto: Utilização tecido em cada produto. Pague 15.000,00;  

18. Custo direto: Embalagem utilizada em cada produto. Pague R$10.000,00; 

19. Perda: Roubo na produção 50 peças. Se tiver seguro receba o prêmio; 

20. Perda: Danificação total de 1 máquina na produção. Se tiver seguro receba o 

prêmio; 

21.  Conserto inesperado de máquinas, se tiver seguro receba o prêmio; 
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DEPARTAMENTO VENDAS (CASAS DE COR AZUL ESCURO): 

 

1. Receita: Venda 40 unidades de calças. Receba R$ 8.000,00; 

2. Receita: Venda 20 unidades de camisa. Receba R$ 2.000,00; 

3. Receita: Venda 20 unidades de calças. Receba R$ 4.000,00; 

4. Perdeu uma venda. Fique 1 rodada sem jogar; 

5. Receita: Venda 50% do seu estoque de calças. Receba o triplo; 

6. Receita: Venda 20 camisas e 20 calças. Receba R$ 10.000,00; 

7. Receita: Venda 50% do seu estoque. Receba o triplo do preço de custo; 

8. Receita: Super negócio: venda 100 peças variadas por R$ 40.000,00; 

9. Perdeu uma venda. Fique 1 rodada sem jogar; 

10. Receita: Venda 50% do seu estoque de calças pelo triplo; 

11. Receita: Venda 20 camisas e 20 calças. Receba R$ 10.000,00; 

12. Receita: Venda 50% do estoque de camisas. Receba o triplo; 

13. Receita: Venda 40 unidades de calças. Receba R$ 8.000,00; 

14. Receita: Venda 20 unidades de calças. Receba R$ 4.000,00; 

15. Receita: Venda 20 unidades de camisa. Receba R$ 2.000,00; 

16. Receita: Super negócio: venda 100 peças variadas por R$ 50.000,00; 

17. Receita: Venda de 50% do seu estoque total pelo dobro do preço de custo; 

18. Receita: Venda de todo seu estoque. Receba o triplo do preço de custo. 

19. Receita: Venda de todo seu estoque. Receba o triplo do preço de custo. 

20. Receita: Venda de 50% do seu estoque total pelo triplo do preço de custo; 

21. Receita: Venda 50% do seu estoque de calças. Receba o triplo do preço de 

custo; 

 

CASAS AZAR (CASAS DE COR VERMELHA): 

 

1. Funcionário sem registro; 

2.  Atraso no pagamento do funcionário; 

3. Atraso no pagamento de fornecedores; 

4. Reclamatória trabalhista; 

5.  Atraso no pagamento dos fornecedores; 

6.  Funcionário sem registro; 

7.  Compra indevida de matéria prima; 
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8.  Atraso na entrega de mercadorias; 

9.  Multa pela falta de entrega de declaração de contabilidade. 

 

DEPARTAMENTO CONTABILIDADE (CASAS DE COR AZUL CLARO): 

 

1. Restituição ICMS. Receba R$ 10.000,00; 

2.  Entrega de declarações: Avance 2 casas; 

3.  Restituição ICMS. Receba R$ 5.000,00; 

4.  Apuração de tributos, fique 1 rodada sem jogar; 

5.  Entrega de declarações, avance 2 casas; 

6.  Apuração PIS, COFINS, IRPJ, CSSL. Fique 1 rodada sem jogar; 

7.  Fechamento do balanço contábil. Fique 1 rodada sem jogar; 

8. Entrega de declarações, avance 2 casas; 

9. Fechamento do balanço contábil. Fique 1 rodada sem jogar; 

 

CASAS SORTE (CASAS DE COR VERDE) 

 

1.  Campanha de arrecadação de brinquedos para crianças carentes; 

2. Premio: 2º lugar: empresa preocupada com meio ambiente; 

3. Premio: 1º lugar: produção de qualidade; 

4.  Projeto social para região; 

5.  Campanha de arrecadação de alimentos para projeto social; 

6.  Prêmio: 100 melhores empresas em satisfação do cliente; 

7.  Prêmio: melhor empresa para trabalhar; 

8. Campanha de arrecadação de brinquedos para crianças carentes; 

9. Prêmio: melhor empresa para trabalhar; 

 

CASAS NEUTRAS (CASAS DE COR PRETA) 

 

1. Deseja investir em seguro/ investimento bancário; 

2. Deseja investir em seguro/ investimento bancário; 

3. Se tiver investimento bancário receba R$ 40.000,00. 

4. Deseja investir em seguro/ investimento bancário; 

5. Deseja investir em seguro/ investimento bancário; 
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6. Se tiver investimento bancário receba R$ 50.000,00; 

7. Se tiver investimento bancário receba R$100.000,00; 

8. Deseja investir em seguro/ investimento bancário; 

9. Se tiver investimento bancário receba R$ 40.000,00; 

10. Se tiver investimento bancário receba R$ 60.000,00; 

 

RECURSOS HUMANOS (CASAS DE COR ROSA) 

 

1. Despesa: Pagamento de pró-labore. Pague R$ 10.000,00; 

2. Despesa: Pagamento da comissão dos vendedores. Pague R$ 10.000,00; 

3. Custo indireto: Pagamento de salário dos encarregados de todos os setores. 

Pague R$ 5.000,00; 

4. Custo indireto: Pagamento salário produção de diversos produtos. Pague R$ 

20.000,00; 

5.  Despesa: Pagamento salário administrativo. Pague R$ 8.000,00; 

6. Custo indireto: Pagamento de férias, acrescido de 1/3 de férias para funcionários 

produção. Pague R$ 30.000,00; 

7. Despesa: pagamento 13º salário dos funcionários do setor financeiro. Pague R$ 

5.000,00. 

8. Despesas: Rescisão do funcionário do Gerente Administrativo. Pague R$ 

10.000,00; 

9. Custo Direto: Pagamento salário da costureira por produção. Pague R$ 10.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


