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Sensibilização

■ Samba enredo vencedor da Portela 2022

■ https://www.youtube.com/watch?v=jCj4RkrwyyQ



Vocês conhecem o bairro Madureira ?

■ É um bairro da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. É muito
popular na cidade, sendo conhecido como "Capital do Subúrbio", "Coração
da Zona Norte" e "Berço do Samba". É fundamental para a cultura e
economia da cidade.



Bairro Madureira ...

■ Um bairro que tem sua história ligada ao samba (sede de duas Escolas de
Samba: Portela e Império Serrano)

■ Localiza-se o maior mercado popular do Brasil (o Mercadão de Madureira).



Bairro Madureira...
■ Escolas de Samba famosas no carnaval brasileiro: Portela e Império Serrano



O bairro Madureira será o cenário do caso de 
ensino que iremos apresentar....



Avaliação Diagnóstica

1) Sobre sua experiência com casos de ensino

■ Já elaborou casos de ensino (como autor)

■ Já aplicou casos de ensino (como professor)

■ Já participou da resolução de casos de ensino (como aluno)

■ Não tive nenhum contato com a técnica

2) Quais competências profissionais você entende que podem 
ser desenvolvidas com o uso de casos no ensino de 
Contabilidade?



O que é um caso para ensino?

■ É  a reconstrução para fins didáticos de uma 
situação problemática vivenciada no ambiente 
organizacional;

■ Deve imitar ou simular uma situação real.



Origem 

■ 1908 (Curso de direito Harvard)

■ 1912 (Área de Política de Negócios – USA

■ Atualmente – Europa, África e Ásia

■ Brasil – 1970 (COPPEAD, UFMG, UFRGS, 
FEAUSP, MACKENZIE, PUC)



Confusão terminológica!!!

■ Casos para ensino (estratégia de ensino-
aprendizagem)

■ Estudo de casos (método de pesquisa)



Casos de ensino x Estudo de casos

Casos para ensino Estudos de caso

Tamanho 8 a 10 páginas Acima de 30 p.

Objetivos educacionais Pesquisa

Público-alvo estudantes Estudantes e profissionais

Coleta de dados Planos de ensino
organizações

Revisão bibliográfica
Organizações

Estrutura do texto Sanduíche ou na forma de 
história

Ensaio, ordem cronológica,
itens

Redação narração do personagem Narração do observador



Passos para a construção de um caso 
de ensino
1) definição dos objetivos educacionais

2) identificação de situações problemáticas

3) coleta de dados

4) estrutura do caso

5) redação do caso

6) revisão e teste

7) versão final



1) Definição dos objetivos educacionais

Objetivos

Cognitivos 
(conhecimento)

Psicomo-
tores

(habilidades)

Afetivos 
(atitudes)

Roesch (2007)



1) Objetivos educacionais: cognitivos

nível categoria Descrição de comportamentos verbos

1 Conhecimento Relembrar ou reconhecer situações Definir, duplicar, listar, 
nomear, reconhecer

2 Compreensão Entender o significado, recolocar dados por suas 
próprias palavras

Classificar, descrever, 
relatar

3 Aplicação Usar  conhecimento em resposta a circunstâncias 
reais

Empregar, esboçar,
ilustrar, aplicar

4 Análise Interpretar elementos, princípios organizacionais,
estrutura, construção, qualidade, relações internas

Analisar, comparar, 
diferenciar, testar, 
contrastar

5 Síntese Desenvolver novos e exclusivos sistemas, 
estruturas, modelos, abordagens e idéias

Construir, delinear, 
propor

6 Avaliação Avaliar a efetividade de conceitos amplos, em 
relação a valores, resultados, eficácia, viabilidade

Apreciar, argumentar, 
escolher, julgar

Taxonomia de Bloom - Benjamin Bloom (1913–1999)



1) Objetivos educacionais: afetivos

nível categoria Descrição de comportamentos verbos

1 Recepção Manter-se aberto às experiências; disposto 
a ouvir

Perguntar, escutar, 
conceituar, discutir

2 Resposta Reagir e participar ativamente Responder, interpretar,
esclarecer, questionar

3 Valorização Dar valor e expressar opiniões pessoais Argumentar, desafiar, 
debater, justificar

4 Organização ou 
conceituação de 
valores

Conciliar conflitos internos; desenvolver 
sistema de valores

Construir, desenvolver, 
formular, relacionar

5 Interiorização ou 
caracterização de 
valores

Adotar um sistema de convicções e uma
filosofia

Desempenhar, 
influenciar, resolver, 
praticar

Taxonomia de Bloom - Benjamin Bloom (1913–1999)



1) Objetivos educacionais: psicomotores

Taxonomia de Bloom - Benjamin Bloom (1913–1999)

nível categoria Descrição de comportamentos verbos

1 Imitação Copiar a ação de outrem, observar e 
reproduzir com exatidão

Copiar, seguir, 
reproduzir

2 Manipulação Reproduzir atividade a partir de instrução 
ou de memória

Recriar, construir, 
executar

3 Precisão Executar habilidade de forma confiável, 
independentemente de ajuda

Demonstrar,
completar, controlar

4 Articulação Adaptar e integrar perícia para atender a 
um objeto não-padrão

Construir, resolver, 
adaptar, dominar

5 naturalização Controle automatizado e inconsciente de 
atividades e habilidades vinculadas a nível 
estratégico

Projetar, especificar, 
gerenciar, 



1) Objetivos educacionais: como formular?
Domínio Objetivos

Cognitivo
(conhecimento)

Analisar problemas e questionar decisões tomadas (teoria x prática)
Contrastar aspectos da gestão aplicados a funções de apoio administrativo 
em contexto diversos
Analisar e comentar a literatura, com base nas evidências apresentadas no 
caso ou em outras situações vividas

Afetivo     
(atitudes)

Questionar decisões gerenciais
Comunicar idéias em grupo
Aceitar o ponto de vista de outros durante as discussões

Psicomotor 
(habilidades)

Apresentar soluções alternativas a respeito da gestão em algum setor 
específico
Construir ou adaptar descrições de cargos e programas de gestão de 
desempenho para os chefes dos departamentos e os funcionários 
administrativos



2) Identificação de situações problemáticas

■ A história e os episódios

■ Casos inéditos criados por professores

■ Pesquisa acadêmica

■ Trabalhos de conclusão em nível de pós graduação 
lato sensu e stricto sensu

■ Orientação de estudantes de graduação

■ Casos baseados em pesquisa secundária



Atividade

1) Escolha tópicos/temáticas (vinculado ao curso de Ciências Contábeis 
ou Administração) que poderia ser ensinado utilizando casos. 

2) Esboce os objetivos educacionais para um ou mais dentre estes 
tópicos.



3) Coleta de Dados

■ Tipos de Informações;

■ Acesso e liberação do caso;

■ Preparação do dossiê; 

■ Um bom caso requer pesquisa de campo;

■ Roteiro questões para a entrevista;

■ As informações são coletadas por meio de entrevistas, acompanhadas 
de observações e da coleta de dados secundários;

Predomina a pesquisa empírica em fontes primárias 
(entrevistas, observação, relatórios, dados e outras publicações)



4) Estrutura do Caso

• Delimitar a época e o local em que se desenvolve o caso, bem como 
apresentar os protagonistas do caso e introduzir o dilema.Introdução

• Apresentação da situação e dos agentes envolvidos, vinculados ao 
tema abordado no caso, com a indicação de fatos objetivos 
abrangendo uma situação.

Contexto

• apresentar a problemática em torno da qual o caso se desenvolve. Dilema

•direcionamentos sobre o dilema do caso que anunciam o seu 
encerramento e as decisões que precisam ser tomadasFechamento

•Orientações para a resolução do caso (fonte de dados; objetivos 
didáticos; questões para discussão; literatura; discussão e/ou análise 
do caso)

Notas de Ensino



4) Estrutura do Caso: introdução

1 – Enunciar o 
problema ou conflito 

do caso;

2 – Personalizar a 
narrativa, indicar sob 
que ponto de vista o 
caso é relatado ( do 

dirigente, de um 
funcionário, de um 

representante 
comunitário...);

3 – Caracterizar as 
pessoas, a 

organização e o local 
onde ocorre o caso ( 

pode ser nomes 
fictícios);

4 – Informar dados 
relevantes sobre o 

protagonista (cargo, 
características 

pessoais...);



Caso: 
TALY BABY - O preço de ser popular

INTRODUÇÃO

O caso tem como personagem principal Bruno Poyares, sócio da rede de lojas de artigos para
bebês, Taly Baby, uma empresa situada no bairro de Madureira, onde possui quatro lojas.
Iniciou as atividades em 1972 (Sr. Geraldo Payares), trata-se de uma empresa familiar, Bruno
tem um grande poder na decisão estratégica da companhia. Hoje, seu principal desafio é
conter o avanço da concorrência e se diferenciar no mercado de Madureira. Sua ideia é trazer
uma nova linha mais sofisticada de produtos (entre móveis, roupas e artigos para bebês em
geral) apresenta-se um risco que ele está disposto a correr. Porém requer uma série de
discussões relevantes, como posicionamento e estratégia de precificação

Preparado por Rafael Moraes do Nascimento, da ESPM-RJ

Delimitar a época e o local em que se desenvolve o caso, bem como apresentar os protagonistas 
do caso e introduzir o dilema



4) Estrutura do Caso: contexto

Estrutura lógica 
e interessante 
para contar a 

história;

Localizar a 
situação dentro 
de seu contexto;

O corpo do caso 
é estruturado 
em seções;

O texto é breve e 
deve apresentar 

detalhes 
suficientes para 
situar o leitor;

Utiliza-se da 
descrição 

estática da 
empresa e seus 

produtos.



Contexto
Caso: TALY BABY - O preço de ser popular

• A principal parcela do público morador do bairro pertence às classes média e baixa;
• Possui mercado de preços acessíveis e com alto volume, atrai classes mais altas interessadas em

cultura e/ou artigos de baixo valor agregado;



Contexto
Caso: TALY BABY - O preço de ser popular

Mercado e Concorrentes 

■ O mercado de produtos destinado a pais e filhos nos primeiros anos de vida tem movimentado o
comércio varejista infantil no Brasil nos últimos anos;

■ Produtos, como enxovais e móveis para bebês, são os que têm maior procura por parte dos
consumidores;

■ A concorrência é um tema recorrente nas reuniões de Bruno com os demais sócios;

■ Uma questão que vale ressaltar é que, em Madureira, existe um forte e já estabelecido mercado
informal, chamado também de mercado popular ou camelôs;

■ Com esse cenário, há uma dificuldade na composição de preço para que seja competitivo com o
mercado informal;

■ Para acompanhar o perfil do bairro, o Grupo Taly Baby procura manter preços competitivos;

■ Foi realizada pesquisa de mercado e identificados os principais concorrentes (formais);

■ Principal desafio é conter o avanço da concorrência e se diferenciar no mercado de Madureira.



4) Estrutura do Caso: dilema

Na abertura do caso é 
essencial explicitar o 
problema ou situação 

que o determina;

A situação-problema 
pode ser expressa  de 

várias maneiras.



Dilema....
Caso: TALY BABY - O preço de ser popular

■ A Taly Baby quer introduzir novos produtos de marcas importadas e que pedem uma
estratégia de precificação diferenciada;

■ Produtos esses que trarão uma emergente necessidade de reposicionamento da
marca Taly Baby.

■ A ideia é que se reduzam gradativamente os produtos de qualidade mais
questionável, a fim de conferir à Taly Baby uma imagem condizente com seu novo
posicionamento: o de empresa referência em qualidade de produtos para bebê e de
puericultura na região de Madureira.

■ Com essa “jogada”, Bruno quer se aproximar mais dos grandes players e se afastar
cada vez mais dos mercados informais e ultrapopulares. Mas como fazer isso em
meio a tantos concorrentes geográficos? Como fazer isso em um bairro
tradicionalmente popular?



4) Estrutura do Caso: fechamento

o momento no 
tempo e na 

narração em 
que a decisão 

precisa ser 
tomada;

os problemas 
principais 

constantes do 
caso;

o tempo 
disponível para 

a tomada de 
decisões;

as alternativas 
de ação 

existentes ou a 
considerar; e

o aparecimento 
de novos fatores 

que tornam 
urgente a 

tomada de 
decisões.



Fechamento....
TALY BABY - O preço de ser popular

■ Qual será sua estratégia de precificação para os novos produtos do 
portfólio e os já existentes?

■ Uma vez que o preço será o grande responsável pelo posicionamento 
de imagem, como fazê-lo? 

■ Que estratégias de entrada utilizar? 

■ Como precificar e manter, ainda assim, a competitividade? 

■ Como ser atrativo a esses diferentes públicos com diferentes 
interesses? 

■ Como se diferenciar da concorrência?

“Com base nestas questões direcionadoras do DILEMA E FECHAMENTO, 
que conteúdos poderiam ser explorados?”  

Bruno precisa tomar algumas decisões....



4) Estrutura do Caso: notas de ensino

a) Resumo do caso;

b) Fontes de Dados

c) Objetivos educacionais

d) Alternativas para análise do caso

e) Questões para discussão do caso em sala de aula

f) Referências recomendadas para fundamentar a análise do caso



Notas de ensino
TALY BABY - O preço de ser popular

■ Fontes de dados: O caso foi escrito inteiramente a partir de informações cedidas pela
empresa ; outras fontes mencionadas no tópico “Referências”;

■ Objetivos educacionais:

- Aplicar os conteúdos sobre a precificação e estratégias de marketing para decisões
gerenciais;

- Analisar e comparar as abordagens utilizadas para a precificação (Custos,
Concorrentes e Clientes).

■ Alternativas para análise do caso: Apresenta-se aos professores a metodologia de
aplicação do caso, inclusive para quais cursos e disciplinas poderão utilizar.

■ Questões para discussão do caso : São apresentadas aos professores as questões
propostas para a resolução e discussão do caso; são sugeridas as referências
bibliográficas e possíveis respostas (quesitos) que poderão ser utilizadas na resolução
.



Referências indicadas no caso
■ AMBRÓSIO, V. Plano de Marketing: Um Roteiro para a Ação. Ed. São Paulo: Pearson, 2012. 

■ ASSEF, R. Gerência de Preços como Ferramenta de Marketing. São Paulo: Campus, 2005. 

■ Bruni, A. L. & Famá, R. (2008). Gestão de custos e formação de preços: com aplicações na 
calculadora HP 12C e Excel. 5ª. ed. São Paulo: Atlas

■ KOTLER, P.; KELLER, K. Administração de Marketing. Ed. São Paulo: Pearson, 2013. 

■ Maher, M. (2001). Contabilidade de custos: criando valor para a administração. São Paulo: 
Atlas

REFERÊNCIAS WEBLIOGRÁFICAS

■ http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ - Acessado em 15/8/2015

■ http://www.bebex.com.br/site/ - Acessado em 10/8/2015 

■ http://www.talybaby.com.br/ - Acessado em 10/8/2015 

■ www.euromonitor.com – Acessado em 19/6/2015 

■ www.sebraerj.com.br – Acessado em 17/9/201



5) Redação de um caso de ensino: 
alguns cuidados...

■ consentimento dos entrevistados

■ seleção dos dados

■ imparcialidade

■ descrição sem análise teórica

■ estilo do texto

■ criatividade

■ notas de ensino



6) Revisão e teste

■ um caso não é apenas uma história;

■ a questão principal do caso deve envolver um assunto relevante e importante para a 
análise;

■ o caso deve oferecer um panorama de descobertas e até algumas surpresas 
interessantes;

■ o caso tem que promover a discussão: ser polêmico, controverso, etc.;

■ o caso deve conter diferenças e comparações;

■ o caso deve oferecer “generalizações” úteis e atuais;

■ o caso deve possuir as informações necessárias à resolução (sem excesso, nem 
ocultação de dados);

■ o caso deve estar muito bem estruturado e ser de fácil leitura;

■ um bom caso é um caso sucinto.



7) Versão final: onde publicar?

■ Revistas

– GV Casos: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvcasos

– Revista Mineira de Contabilidade: https://revista.crcmg.org.br/rmc

– Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade/REPeC: 
https://www.repec.org.br/repec/issue/view/114

– Revista Contabilidade e Organizações: https://www.revistas.usp.br/rco

– ESPM Cases: https://pesquisa.espm.br/case

■ Eventos Científicos

– AnpCont; Congresso UFU de Contabilidade; 

– EnEPQ/Anpad; EnAnpad; Semead; 



Aplicação do caso: alguns depoimentos

https://www.youtube.com/watch?v=UVZiMbOBSag



Avaliação!

■ Instruções:
– Acessar: https://kahoot.it/
– Inserir o PIN:
– Insira seu nome



Referências básicas
■ ALBERTON, Anete; SILVA, Anielson Barbosa da. Como escrever um bom caso para ensino? 

Reflexões sobre o método. Revista de Administração Contemporânea, v. 22, p. 745-761, 2018. 
Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/rac/a/jvPfDNwzN6xW8jJGMcSstxR/?format=html&lang=pt

■ LEAL, Edvalda Araujo; MEDEIROS, Cíntia Rodrigues de Oliveira; FERREIRA, Layne Vitória. O uso 
do método do caso de ensino na educação na área de negócios. In: LEAL, Edvalda Araujo; 
MIRANDA, Gilberto José; CASA NOVA, Silvia Pereira de Castro. Revolucionando a sala de aula: 
como envolver o estudante aplicando as técnicas de metodologias ativas de aprendizagem. 
São Paulo: Atlas, 2017. (cap. 8)

■ SILVA, A. B. da; BANDEIRA-DE-MELLO, R. Aprendendo em Ação: utilização de casos para 
inovação no ensino e na aprendizagem. 1. ed. João Pessoa: UFPB, 2021. Acesso em: 
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/view/680/961/8722-1

■ ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Casos de ensino em administração. RAC-Revista de 
Administração Contemporânea, v. 9, n. 2, p. 193-201, 2005. Disponível em: 
https://www.redalyc.org/pdf/840/84090210.pdf



PARCERIA: FINANCIAMENTOS:

REALIZAÇÃO:





Muito obrigado(a)!!!

edvalda@ufu.br

gilbertojm@ufu.br



Atividade: extraia do texto as partes que 
caracterizam os seguintes elementos:

1) Introdução
 Identificação das personagens e do espaço (época e local)
 Situação que quebra a estabilidade dos personagens (introdução do problema/dilema ou 

conflito )
 Sob ponto de vista de quem é feita a narrativa?

2) Contexto
 Identificação da situação dentro do seu contexto (desenvolvimento)
 Caracterização dos agentes envolvidos (empresas, produtos, etc.)

3) Dilema
 Evidenciação da situação problema (clímax da história)

4) Fechamento
 Identificação do tempo em que a decisão precisa ser tomada
 Tempo disponível para a tomada de decisão
 Alternativas de ação

5) Notas de ensino
 Resumo do caso
 Fontes de dados
 Objetivos educacionais
 Alternativas para análise do caso
 Questões para discussão
 Referências sugeridas

43



Lembretes
1) Levar o livro para o kahoot

2) Deixar o vídeo do carnaval aberto;

3) Deixar mentimeter aberto;

4) Deixar o vídeo do INSPER aberto

5) Deixar o kahoot aberto e atualizar o código de acesso.


