
Guia Didático Merchants

Você poderá visitar a qualquer momento a nossa página de perguntas frequentes:

http://gamelearn.zendesk.com/



01. Você aceita o desafio?

Merchants é um verdadeiro desafio intelectual que o ajudará a potencializar as suas habilidades 

de Negociação e Resolução de Conflitos, como aconteceu com dezenas de milhares de alunos 

em mais de 1000 empresas em todo o mundo.

Não se decepcione no início: à medida que avança na aventura, você descobrirá novas técnicas 

para pôr em prática, com as quais você melhorará notavelmente pouco a pouco. Este não é um 

jogo simples. É o melhor e-learning do mercado, e, por isso, o seu esforço realmente vai valer a 

pena.

Você poderá visitar a qualquer momento a nossa página de perguntas frequentes:

http://gamelearn.zendesk.com/



02. Funcionamento básico do jogo

Merchants começa com tutoriais automáticos que explicam o funcionamento do programa.

Neste jogo, você assumirá o papel de Carlo Vecchio. O seu objetivo é fazer a sua empresa 

de comércio marítimo crescer, tomando decisões sobre a sua frota de navios e as rotas 

comerciais que deseja explorar. Você obterá o dinheiro para os seus investimentos por meio 

de negociações com algumas personagens do jogo e dos benefícios das suas rotas comerciais. 

Você deverá procurar informações relevantes nos vários cenários da cidade, conversando com 

algumas personagens e encontrando alguns objetos (cartazes, sinais, livros...).

O seu mentor, Lucio Ricci, o ajudará em diferentes pontos da aventura, com as suas aulas e 

leituras. Não se esqueça de ouvi-lo com atenção e tomar notas dos seus ensinamentos (cenário 

“Mentor”). Você competirá com os seus outros colegas para se tornar o mercador mais próspero 

de Veneza. Você poderá comparar a sua pontuação e a dos seus colegas, consultando o ranking 

em tempo real.



03. Botões principais

É importante que você saiba para que serve cada um dos botões que você tem na tela.

01. Ver mapa: para você se mover entre os cenários, basta clicar no cenário para o qual deseja 

ir.

02. Ajuda: para consultar os tutoriais iniciais e outras ajudas em texto (botão em forma de “?”).

03. Configuração: para alterar o idioma, desligar a música e sair do jogo (botão na parte 

superior direita).

04. Ranking: acessar a posição e a pontuação dos jogadores em tempo real.

Para Carlo poder interagir com diferentes personagens e objetos, você só deve clicar sobre eles. 

Em alguns casos, esta interação permite obter “critérios objetivos” úteis nas negociações.

Você deve prestar atenção aos diferentes avisos que vão aparecendo ao longo da aventura. 

Estes avisos indicam as instruções que você deverá seguir. Estas “instruções” são mantidas na 

barra de avisos até que você as cumpra (círculos na parte inferior da tela). 
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04. Simulador de negociação

Após ler cuidadosamente o caso (enunciado), as negociações são compostas por duas fases:

1. Troca de informações e detecção de necessidades: o objetivo é completar as barras 

de Interesse e Confiança.

2. Proposta: lembre-se sempre de cobrir os interesses das duas partes com variáveis. As 

variáveis são introduzidas utilizando o botão “Adicionar variável” e o seu campo de texto 

correspondente. Nesta fase, você também poderá introduzir “Critérios objetivos” que o ajudarão 

a sustentar a sua proposta e conseguir acordos melhores, ainda que não sejam imprescindíveis 

para chegar a um acordo.

3. Feedback: após cada tentativa de negociação, você receberá um relatório 

com feedback, que analisa a sua estratégia e a sua proposta e permite repetir a negociação para 

chegar a um acordo melhor.
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FEEDBACK:



05. Seis níveis para você praticar

Merchants é formado por seis casos (negociações):

01. Resolução de um conflito sobre o transporte de uma carga de vinho ao porto de 

Alexandria.

02. Negociação secreta com os Estados Papais para invadir Florença.

03. Negociação sobre as condições de um empréstimo com um operador de câmbio da ponte 

de Rialto.

04. Acordo de colaboração empresarial com uma empresária veterana.

05. Partilha das rotas marítimas do Mediterrâneo com o emissário da República de Gênova.

06. Contratação de um capitão de navio para a sua frota mercante.


