
REGRAS - OriGame – Fase 3 
 
- Nesta fase do jogo, vocês estão expandindo sua empresa de origami para 
uma outra cidade.  
- Esta cidade é composta por 4 bairros. Todos eles possuem empresas, 
residências, ruas comerciais e shoppings centers, com proporções diferentes. 
 - Bairro A: centro da cidade 
 - Bairro B: área residencial 
 - Bairro C: área industrial 
 - Bairro D: área residencial 
- Vocês possuem essas 4 opções de área de atuação para vender seus 
produtos/serviços, 4 tipos de venda (loja pequena, loja em shopping, 
representante comercial/empresas e venda porta-a-porta), 3 opções de preço 
(baixo, médio e alto) e poderá contratar de 1 a 4 vendedores para realizar as 
vendas.  
- Dê uma olhada na folha de informações, que contém as opções e o custo de 
cada uma delas. 
- Seu objetivo é, em 3 rodadas, alcançar o maior saldo em dinheiro e a maior 
porcentagem de satisfação dos seus clientes. 
- Vocês podem escolher até 2 combinações de área, tipo de venda, preço e nº 
de vendedores por rodada (entregar 1 ficha de decisão para cada 
combinação). 
- A cada rodada, as equipes terão 20 minutos para fazer suas escolhas e tomar 
as decisões. 
- Ao final dos 20 minutos, as decisões deverão ser entregues ao facilitador, de 
acordo com a ficha de decisão. Neste momento, as equipes também deverão 
pagar o custo do local de produção e o custo por tipo de venda (de acordo 
com o que for escolhido pela equipe). 
- Ao final de cada rodada, cada equipe receberá um relatório com os 
resultados obtidos, e também o dinheiro correspondente ao lucro obtido. 
- Você pode realizar pesquisas nos bairros, para obter informações 
importantes sobre o mercado. Você pode realizá-las a qualquer momento e 
possuem o custo de R$75,00 cada. Você obterá o resultado mediante 
pagamento. A equipe não é obrigada a gastar com pesquisas. Elas são 
opcionais. 
 
Ganha esta fase do jogo a equipe que chegar na última rodada com o maior 
índice de satisfação e com o maior lucro obtido, e receberá uma gratificação 

de R$1.000,00. Se uma equipe ganhar com o maior lucro e outra com o 
maior índice de satisfação, cada uma receberá R$500,00. 


