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Resumo: A ocorrência de mudanças profundas 

demanda reformas no ambiente social e tecnológico em 

diferentes sistemas de ensino. É essencial criar um 
ambiente educacional que tem como objetivo capacitar 

os alunos a resolver problemas e colocá-los em 

situações de tomada de decisões avançadas. Assim, o 

objetivo deste projeto é analisar o jogo ERP sim 

(modulo avançado) e suas possibilidades de aplicação 

em disciplinas ligadas à gestão de operações e sistemas 

de informação. 

 

1. Introdução 
[3] Os sistemas integrados são conjuntos de sistemas 

que atendem a várias áreas administrativas e funcionais 

de uma empresa/organização, ao mesmo tempo em que 

integram essas áreas entre si. Atuam na empresa como 

um todo, fornecendo processos corporativos e acessos 

de forma integrada. Que de forma significativa muda a 

forma de se fazer negócios. 

Um sistema ERP também fornece aos usuários e a 

empresa uma melhor compreensão de sua imagem, e de 
seu funcionamento de forma integra, simplificada e 

transparente. Os colaboradores têm acesso aos dados de 

todos os setores em um único banco de dados, o que faz 

com que a empresa não tenha problemas com dados 

desatualizados em seus diferentes setores, 

consequentemente gerando uma maior organização e 

otimização do seu trabalho.  

Existem muitas marcas de sistemas integrados, 

porém o material didático no qual será criado, vai ser 

usado no sistema SAP. A figura a seguir demonstra o 

funcionamento de um sistema SAP, exemplificando 

seus diferentes módulos. 
 

 
Figura 1 – Funcionamento do Sistema ERP 

 
 

     Os próximos passos para o desenvolvimento da 

pesquisa consiste em estudar os jogos que estão 

disponíveis para o ambiente do SAP. Os jogos 

constituem  simulações em tempo real, onde os alunos 

são colocados em uma situação em que têm de gerir 

uma empresa com um ERP  (SAP ECC 6.0). Equipes de 

quatro estudantes operam uma empresa  e devem  

interagir com fornecedores e clientes, enviando e 
recebendo ordens, oferecendo seus produtos e 

completando todo o ciclo cash-to-cash.  

Usando relatórios padrões ou  personalizados, os alunos 

devem analisar suas informações para tomar decisões de 

negócios e garantir a rentabilidade de suas operações.  

Os objetivos de aprendizagem destes jogos são três:  

 

 Para desenvolver compreensão hands-on dos 

conceitos subjacentes aos sistemas 

corporativos.  

 Para entender os conceitos e benefícios da 
integração da empresa.  

 Para desenvolver habilidades no uso de 

software ERP. 

 

2. Metodologia    

  O método de pesquisa é qualitativo do tipo 

exploratório/descritivo apoiado em revisão de literatura 

nacional e internacional sobre o tema.  
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