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Resumo: O objetivo deste projeto é realizar uma 

análise bibliométrica em práticas educativas no campo 

da gestão de operações que estão usando os jogos de 

simulação e estudar o jogo ERPsim e suas 

possibilidades de aplicação em disciplinas ligadas à 

gestão de operações e sistemas de informação.  

 

1. Introdução 
Com as atuais exigências no setor corporativo, os 

graduados não só precisam ter conhecimento teórico, 

mas também precisam ter o pensamento criativo, 

habilidades de comunicação e habilidades de tomada de 

decisão. Esse novo ambiente demanda profundas 

mudanças de natureza social e tecnológica que refletem 

em reformas em diversos sistemas educacionais. Estas 

reformas visam melhoria na parte cognitiva, e 

habilidades sociais que normalmente não estão no foco 

dos programas tradicionais [1].  

Com relação a discussão do aprendizado baseado em 

experiências, destaca-se o ciclo de aprendizado proposto 

por Kolb [3], apresentado na figura 1.  

 

 
Figura 1 – Adaptado de Kolb‘s Experiential Learning 

Cycle [3]. 

 

Neste sentido, a Tecnologia contribui de forma 

significativa, possibilitando o desenvolvimento de 

aplicações voltadas para o ensino, como os jogos de 

simulação como o jogo ERPsim, o qual é voltado para 

aplicar com foco em educação, tendo como objetivos 

principais expor o aluno às situações envolvendo 

tomada de decisão. O jogo ERPsim constitui a 

ferramenta que será o objetivo de estudo desta iniciação 

didática. 

Nesta simulação, os alunos são introduzidos ao 

processo de negócio e ao fluxo de informações através 

de um papel com base em simulações de negócios. Em 

equipes de cinco, os alunos recebem 30 minutos para 

controlar as operações de uma empresa de manufatura. 

Com o uso do Post-It, eles devem projetar um processo 

de negócio que lhes permita apoiar as operações. Após a 

simulação, uma discussão com todas as equipes é 

realizada para falar sobre o processo utilizado, e 

desenvolver um vocabulário adequado ao processo de 

negócio. 

 

 
Figura 2 - Regras do Jogo 

 

Posteriormente, como desenvolvimento do projeto, o 

jogo será implementado como base no SAP, sendo 

possível uma simulação em um ambiente 

compartilhado, usando uma ferramenta comum em 

setores corporativos, o sistema integrado, 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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