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RESUMO 

 

Os desafios para a capacitação de profissionais com a formação em nível superior, 

críticos e reflexivos, busca-se criar novas formas para facilitar os processos de 

aprendizagem, desenvolvendo-os menos disciplinadores, e mais importante, para a 

recriação de profissionais pensantes, vivos, sensíveis e atuantes na construção de 

uma sociedade mais igualitária, deste modo os materiais didáticos são ferramentas 

fundamentais para os processos de ensino e aprendizagem, e o jogo didático 

caracteriza-se como uma importante e viável alternativa para auxiliar em tais 

processos por favorecer a construção do conhecimento ao aluno. Assim, a 

proposta desenvolvida teve por objetivos elaborar e avaliar um instrumento didático 

de apoio, que auxilie na compreensão e aprendizagem do conteúdo contendo uma 

metodologia para o suporte ao ensino no curso de Logística Empresarial. Com 

elementos simples como o tabuleiro, dados do jogo, as cartas e os pinos, permite 

grande flexibilidade, integração e amplitude de temas sobre a logística empresarial 

ao discente, que a seu critério, ou conforme o andamento da disciplina consegue 

enfatizar os temas e dar a profundidade desejada do conhecimento facilmente 

através da ludologia. Uma das características do jogo é que todos jogam até o final 

estimulando o ensino aprendizagem. Os objetivos do estudo em desenvolver e 

verificar a eficiência do instrumento e a metodologia, testando em ambiente físico, 

foi demonstrado com os resultados após a aplicação do instrumento para os 

discentes. No estudo observa-se a evolução das ementas dos tópicos abordados, 

58% destes conteúdos obtiveram um percentual igual ou superior a 9% de 

aderência, 33% destas ementas com 8% de aderência. Um protótipo do jogo foi 

confeccionado e avaliado por alunos e professores de uma instituição localizada no 

bairro do “Bacacheri” no nordeste de Curitiba, indicaram que os discentes e 

docentes gostaram do jogo, que a maioria dos alunos aprendeu sobre o tema 

abordado, e que os jogos elaborados auxiliam os professores no processo de 

ensino, bem como favorecem a apropriação desses conhecimentos pelo aluno.  

 

Palavras-chave: Metodologia de Ensino, Logística Empresarial, Jogos de 

tabuleiros.  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The challenges for the training of professionals that look for an academic degree, 

be critical and reflective, it moves forward to create new ways to accelerate the 

learning process, developing them to be more flexible, and most important, focused 

on the generation of professionals that are thinking, living, responding and being 

engaged to build an equalitarian society. Based on this, the didactic materials are 

an essential tool for the processes of teaching and learning, and the didactic game 

is characterized as an important and feasible alternative to assist in such processes 

by encouraging the construction of student knowledge. Thus, the proposal 

developed aimed to develop and evaluate a didactic tool, which will aid in the 

content understanding and learning built in a methodology to support teaching in a 

Logistics course. With simple elements such as the board, game data, the cards 

and pins, it allows a great flexibility, integration and coverage of subjects of 

Logistics to the students, who can improve, step by step, the progress of the 

discipline and also can expand their knowledge and go deeper easily through 

ludology. Until the end of the game the player is stimulated to improve the teaching 

and learning. The objectives of this study is to develop and verify the efficiency of 

the tool and methodology, testing in physical environment, it has been 

demonstrated with the results after the implementation of the tool for the students. 

The study shows the evolution of Program of Studies covered, 58% of this Program 

obtained a percentage equal to or greater than 9% of adhesion, 33% of this 

Program with 8% of adhesion. A prototype of the game was built and evaluated by 

the teachers and the students of an organization located in the district of 

“Bacacheri”, on the northeast of Curitiba. It was observed that students and 

teachers enjoyed the game, its majority learned about the covered topic and that 

the game assisted the professors in the teaching process as it encourages the 

appropriation of knowledge by the student. 

 

Keywords: Teaching Methodology, Business Logistics, Didactic Games 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO 

Devido às exigências de mercado, as empresas têm procurado reestruturar 

seus processos administrativos e operacionais com o intuito de se tornarem cada 

vez mais competitivas. Em função disto e frente os desafios para a capacitação de 

profissionais com a formação em bacharelado em administração, críticos e 

reflexivos, busca-se investigar os diferentes modos de facilitar os processos de 

aprendizagem, desenvolvendo-os menos disciplinadores, e mais importantes, para 

a recriação de profissionais pensantes, vivos, sensíveis e atuantes na construção 

de uma sociedade mais igualitária. 

O mercado mostra que a contínua necessidade de desenvolver habilidades 

e competências para novas tecnologias, exigindo cada vez mais investimentos, 

inovações, recursos e qualificação profissional. O aumento da complexidade das 

operações (negócios) soma com a competição entre as empresas, e com a maior 

maturidade por parte do mercado consumidor, tem criado um cenário cada vez 

mais desafiador, e com isto as situações-problema são verdadeiros desafios de 

oportunidades de crescimento que surgem durante a caminhada do profissional 

durante sua carreira. A importância de qualificar-se em nível superior se torna cada 

vez primordial, retratando situações onde evidencia-se problemas, envolvem 

planejamento, tomada de decisão, análise do contexto, além de promover 

habilidades e competências no ambiente acadêmico deste para esse profissional. 

Neste contexto na educação do ensino superior tem-se um enorme desafio para os 

docentes dos mais diversos cursos, que têm de desenvolver meios para integrar e 

interagir com seus discentes, preparando-os para as exigências do mercado e 

levando-os a obter conhecimentos concisos, além de construir formas de avaliação 

capazes de mensurar o aprendizado do aluno. 

Esta aproximação dos conceitos da academia com práticas no ambiente de 

trabalho caracteriza-se em uma aprendizagem baseada em “aprender fazendo”, ou 

conhecimentos baseados em experiências já vivenciadas, que se utiliza de 

artifícios frequentemente lúdicos (jogos) e que possibilitam ao aprendiz ter um 

contato em um ambiente de simulação de sua futura profissão. Conforme Ayres 
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(2015), a tendência em separar em nossa imaginação, o fator do saber em relação 

ao fator de fazer, é a relação da teoria de um lado, e a prática em outra. 

No encontro entre a ludologia (jogos) e o ensino, questiona-se sobre a 

possibilidade de uma educação para autonomia dos envolvidos na dinâmica do 

jogo, sem coibir-lhe o caráter espontâneo, libertário, motivacional e insubordinado. 

Em outros termos, ao vislumbrarmos com atividade lúdica em um ambiente 

propício ao aprendizado, ao propor um jogo como atividade educativa, 

principalmente em instituições formativas, inevitavelmente subentende seu o 

caráter voluntário, do próprio jogo. Conforme Ipolitto (2012), essência do jogo é a 

dinâmica do processo de decisões (participantes) e seu benefício é a 

aprendizagem propiciada por esta dinâmica. 

O uso da ludologia pode ser uma forma de facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem, para melhorar e adequá-lo os objetivos do próprio estudo ou da 

atividade.  

Nesta dissertação destaca se dois elementos que são de vital importância 

para a aplicação do jogo em um ambiente educacional. Em primeiro, construir um 

elemento especifico (instrumento didático de apoio) para o ensino superior e em 

segundo lugar a necessidade de interação do aluno na disciplina de Logística 

Empresarial para o curso de bacharelado em administração. A figura 1 demonstra 

um exemplo de jogo em sala de aula com interação dos discentes e docentes. 

 

Figura 1 – Exemplo de jogo em sala de aula 
FONTE: http://www.atendacomjogos.com/c352nor61-eventos-em-casa 1993. 
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1.2 CONFIGURAÇÃO GERAL DO PROBLEMA 

Com o foco em estabelecer o conhecimento acerca do tema a ser 

desenvolvido, faz-se fundamental configurar de maneira geral o problema 

motivador da pesquisa. No tocante aos conceitos clássicos da metodologia 

científica, (ALVARENGA, 2014) afirma que o problema de uma pesquisa é o 

elemento que dá o norte ao estudo, e é seu ponto inicial, onde trata da indagação, 

pergunta que o pesquisador deseja responder a partir de uma hipótese, sendo 

elaborado em forma de pergunta. Conforme Kerlinger (1979), o problema pode ser 

definido em questões gerais, como uma discussão, investigação, decisão e 

resposta. Partindo das definições e conceitos, pode delimitar as divisões macro 

para configurar e demarcar limites (escopo) do problema, estabelecendo as 

fronteiras sumárias da pesquisa: 

 

Tabela 1 – Fronteiras sumárias da pesquisa 

Divisões Escopo 

Campo Geral da Pesquisa Instrumento didático ao suporte do ensino 

Tema Elaborar e avaliar o método de ensino 

Tópico Metodologia Ativa 

Problema Produtividade em sala de Aula Presencial 

Fonte: Autor (2016) 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

Este trabalho tem como objetivo geral elaborar e avaliar um instrumento 

didático de apoio, contendo uma metodologia específica, para o suporte ao ensino 

no curso de Logística Empresarial. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Levantar dados sobre o conteúdo do curso de logística empresarial para 

aplicação no instrumento ao seu desenvolvimento; 
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 Elaborar uma metodologia para aplicabilidade do ensino através de um jogo de 

tabuleiro e suas características que o jogo deverá possuir; 

 Desenvolver um jogo lúdico de aplicabilidade da metodologia ativa para a 

disciplina de Logística Empresarial; 

 Avaliar o processo aplicado através de medições para monitorar o resultado 

através de um estudo de caso; 

 Verificar a eficiência do instrumento e de sua metodologia, testando em 

ambiente físico, avaliando possíveis melhorias. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A disciplina de Logística Empresarial está inserida nos cursos de 

administração das faculdades e universidades, e o objetivo da pesquisa é apoiar o 

método tradicional de ensino que está sendo aplicado a esta disciplina e contribuir 

para o desenvolvimento das habilidades e competências dos discentes. 

Para atingir este objetivo é necessário identificar os métodos ativos e 

passivos (GEORGES & SEYDELL, 2008). O termo metodologia ativa de ensino se 

opõe a metodologia passivas de ensino, que têm como característica a aula 

expositiva. Em um exemplo na sala de aula do método passivo, o aluno tem um 

papel secundário no processo de ensino-aprendizagem. A atenção é dada ao 

docente que assume o papel principal, ao passo que as metodologias ativas o 

discente assume posição central, sendo o principal agente no seu processo de 

aprendizagem e evolução do próprio conhecimento. 

Conforme ilustração da figura 2, os exemplos de metodologias ativas de 

ensino são: estudos de caso, simulações de processos, ensino com foco nas 

soluções de problemas, jogos e RP (role playing). 
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Figura 2 – Ilustração do exemplo de metodologia ativa 
FONTE: http://construindoumaescolamelhor.blogspot.com.br 

 

Conforme a ilustração da figura 3, os exemplos de metodologias passivas de 

ensino são: aulas expositivas, palestras, conferências, leituras e vídeos. 

 

Figura 3 – Ilustração do exemplo de metodologia passiva 
FONTE: http://construindoumaescolamelhor.blogspot.com.br 

 

Um fator preponderante para o ensino é a capacitação e atualização dos 

professores. Para Lisoni e Loyolla (2012), no caso brasileiro, esta questão, dadas 

as características de nossos quadros de professores, notadamente aqueles 

responsáveis pela inclusão da educação aos jovens, é primordial para o sucesso 

do processo. Contudo, é importante salientar, que não bastam programas 

esporádicos de formação de professores para que o problema da capacitação 

pedagógica seja minimizado (LISONI, 2004). 

Esta pesquisa pode representar uma contribuição para a importância da 

aplicabilidade de métodos ativos ao ensino da logística empresarial nas faculdades 
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e universidades, impactando no desenvolvimento e aceitabilidade dos discentes no 

mercado de trabalho. 

A dissertação destaca o elemento que é de vital importância para o ensino 

da logística empresarial, ou seja, a utilização de métodos ativos em sala de aula 

para os discentes, onde nenhuma disciplina existe sem a teoria. Entretanto, em 

jogos e simulações, a teoria é gradualmente construída a partir do jogo, de certo 

modo porque os participantes as constroem enquanto tomam parte da interação do 

jogo e relatam a sua prática (CROKALL, 2012). Para atingir os objetivos de 

aprendizado um jogo precisa-se contar com alguns elementos essenciais, como o 

comprometimento do participante, veracidade, o desafio, equilíbrio entre 

simplicidade e realismo, integração das dimensões afetivas e cognitivas, envolver 

emoções, objetivos claros sobre o jogo e o aprendizado resultante, além de 

necessitar de uma discussão apropriada ao final, que reporte as conclusões e os 

sentimentos dos participantes. 

De modo minimalista, a justificativa principal para o presente 

desenvolvimento resume-se em ordenar as prioridades do desenvolvimento do 

instrumento didático de apoio, contendo uma metodologia para o suporte ao 

ensino. Esta priorização nada mais é que a definição de uma ordem preferencial de 

fases baseada na análise de critérios específicos pré-definidos na metodologia que 

será proposta. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Com o objetivo de distribuir de forma didática e bem fundamentada a 

apresentação dos conceitos de interesse, a presente dissertação e a pesquisa 

realizada serão apresentadas em um total de sete capítulos, cuja síntese de cada 

um apresenta-se da seguinte forma: 

Capítulo 1 – Introdução da breve contextualização geral do cenário do mercado em 

relação as habilidade e competências exigidas no Brasil, apresentação inicial dos 

objetivos gerais e específicos propostos para o trabalho, motivação e justificativa 

para o desenvolvimento da pesquisa. 

Capítulo 2 – Aspecto de fundamentação teórica apresenta baseado no consumo de 

dos artigos científicos, teses e dissertações, e demais referenciais teóricos. Os 
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seguintes tópicos como: aspectos históricos dos jogos, a ludologia, logística 

empresarial, conceituação básica de jogos lúdicos, com caracterização dos seus 

diversos entes e definições técnicas. 

Capítulo 3 – Estado da Arte apresenta os principais jogos para educação da 

logística, as características e bases de aplicação. 

Capitulo 4 – Apresentação da metodologia desenvolvida para estabelecimento da 

ferramenta. Define as sete etapas necessárias para aplicação e implementação da 

ferramenta. 

Capítulo 5 – Estudo de Caso apresenta, sinteticamente, as características do 

desenvolvimento do método em sala de aula estudada e aplica a metodologia 

desenvolvida no capítulo 4 para testar e validar o sistema (o jogo) de apoio à 

educação como método ativo. Analisa detalhadamente os resultados obtidos, 

observando os aspectos relevantes em cada uma das fases de aplicação. 

Capítulo 6 – Análise de Resultados das observações referentes à aplicação da 

metodologia desenvolvida para o sistema de apoio à educação.  

Capítulo 7 – Conclusão e Trabalho Futuros em sugestões de trabalhos futuros, 

ênfase na continuidade da presente metodologia. 

A tabela 2 apresenta a estrutura do trabalho, o qual é caracterizado pelo 

capítulos e respectivos temas abordados ao longo do estudo. 

Tabela 2 – Estrutura sintética do trabalho 

CAPÍTULOS DESCRIÇÃO 

Capítulo 1 – Contextualização geral Introdução, objetivos, justificativa do 
trabalho. 

Capítulo 2 – Fundamentação teórica 
Jogos educacionais, design de jogos, 
história da logística e cadeia de 
suprimentos. 

Capítulo 3 – Estado da arte 
Atualidades sobre administração de 
empresas, jogos e logística. 

Capítulo 4 – Metodologia Sete fases do desenvolvimento. 

Capitulo 5 – Estudo de caso 
Aplicação do instrumento como 
metodologia de ensino. 

Capítulo 6 – Análise de resultados Apuração e interpretação dos dados. 

Capítulo 7 – Conclusão e trabalhos futuros Interpretação e projeções do estudo. 

Fonte: Autor (2016) 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 JOGOS DE ENSINO 

Ensino é qualquer ato ou experiência que é transmitido de um individuo para 

outro afetando algo em sua mente, caráter ou habilidades físicas (SPRINTHALL & 

SPRINTHALL, 1993). Pode-se mostrar como funciona o fluxo do ensino pela figura 

4 abaixo de Percival et. al.(1993). 

Estudantes
Recursos Humanos
Recursos Técnicos

Recursos Financeiros
Informações

ENTRADA SISTEMA SAÍDA

Processo de Ensino-
Aprendizagem

Estudantes tem 
desempenho ou 

ideias melhores em 
áreas específicas

 

Figura 4 – Modelo do fluxo ensino-aprendizagem para os estudantes 

Fonte: Fluxo do ensino (Percival et. al., 1993). 

2.2 TEORIA DE JOGOS 

Figueiredo (1994) relata em seu artigo que a teoria dos Jogos, pode-se 

chamar de teoria das decisões interdependentes, com objeto de análise das 

situações onde o resultado da ação (indivíduos, grupos ou instituições) depende 

das ações de todos os envolvidos. A Teoria de Jogos determina que jogos sejam 

sistemas que podem ser matematicamente representados em forma de um 

conjunto de jogadores, um conjunto de estratégias, um conjunto de estados e 

valores de “ganho” (pay-offs), associados a cada jogador em cada estado. O 

matemático norte-americano John Nash (EXAME, 2014), destaca aplicação da 

teoria dos jogos à microeconomia.  Os dois conceitos centrais na Teoria dos Jogos 

são o conceito de jogo e o conceito de estratégia ótima (maximiza a recompensa 

esperada de um jogador). 
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2.3 JOGOS 

Destacado por Gramigna (2007), jogo é uma atividade espontânea, realizada 

com mais de uma pessoa, organizada por regras, que orientam o vencedor. Estas 

regras contabilizam o tempo de duração, e o que é ou não é permitido, os valores 

das jogadas e informações sobre como terminar a partida. Jogo é uma atividade 

espontânea (jogam porque querem), requerendo participação de mais de um 

individuo (não se joga sozinho) e possui regras que determinam o vencedor como 

afirma Szabo (2015). 

 

2.4 ORIGEM DOS JOGOS DE TABULEIRO 

Destacado por Faria et al (2009), os jogos de negócio descendem de jogos 

de tabuleiro e dos jogos de guerra chineses (3.000 a 5.000 AC). Relata e aponta 

que os jogos de negócio na era moderna tiveram início na Rússia no ano de 1932, 

e nos Estados Unidos em meados de 1955. O Autor também destaca que em 1929, 

Mary Birshstein, membro do Instituto Leningrado, desenvolveu uma adaptação do 

conceito dos jogos de guerra para o ensino de gestão empresarial, construindo no 

ano de 1932, um modelo para simular todo o processo de montagem de uma 

indústria de máquinas de escrever, com intuito de treinamento dos lideres 

(gerentes) a enfrentar situações problemáticas na gestão da produção. No período 

entre 1932 a 1940, a equipe de pesquisadores de Birshstein desenvolveu mais de 

quarenta simulações, cobrindo competências de produção, distribuição e logística, 

processo interrompido pela 2ª Guerra Mundial. 

Faria e Nulsen (1996) comentam que a RandCo criou o Monopologs nos 

Estados Unidos em meados de 1955, o qual é um jogo para as Forças Armadas 

americanas, onde os participantes eram os gestores do inventário militar em uma 

simulação do sistema logístico de suprimentos, de forma semelhante como os 

jogadores desempenham o papel de gestores de uma empresa nos jogos de 

negócio. 

Estes jogos iniciais foram antecessores para a ludologia de jogos para 

ensino de sucessores e importantes, como o Top Management Decision 

Simulation, desenvolvido em 1956, com intuito do uso em seminários e worshop de 

liderança. Outro exemplo importante foi criado na década de 50, o Business 
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Management Game, para a empresa de consultoria McKinsey, e utilizado pela 

Universidade de Washington para uso em sala de aula. Faria et al (2009) destacam 

o crescimento da educação e da área de negócios, comprovado pela publicação 

Business Games Handbook que, em 1969, contemplava uma lista de 190 jogos de 

negócios. 

Os primeiros jogos com os quais as decisões referentes as estratégias 

adotadas eram registradas e tabuladas manualmente, foram sucedidos por 

gerações e processadas com tecnologia da informação (computadores), e 

posteriormente, por jogos baseados na Internet. Wolfe (1993) destaca que 

modernos jogos de gestão decorrem de uma fusão de diferentes áreas, como os 

jogos de guerra, o conceito da pesquisa operacional e a tecnologia da informação 

aplicada a educação. Com isto desenvolveu ambientes para o processo do ensino 

e aprendizagem de habilidades e competências, gerando a mudança do 

comportamento humano ocorrendo alteração do comportamento gerencial dos 

participantes. 

 

2.5 JOGOS DE EMPRESAS 

Destacado por Ipolitto (2012), a utilização de jogos de negócio para 

treinamentos empresariais foi adotada com seu inicio nos anos 50, e o pais 

precursor foi os Estados Unidos, por empresas americanas como IBM, 

Westinghouse, Caterpillar, Boeing, Procter & Gamble, entre outras. Os jogos foram 

utilizados para desenvolvimento de recém-contratados quanto para os demais 

funcionários. Como os jogos são educacionais, criam situações que propiciam a 

aprendizagem de conceitos e de processos de gestão, necessários à tomada de 

decisões relativas à estratégia, à produção, à distribuição, o marketing, às finanças 

e aos recursos humanos. Jogos educacionais promovem a aprendizagem com 

base na experiência vivida pelos participantes no processo decisório (IPOLITTO, 

2012). 

Para Vicente (2001), os jogos empresariais para treinamentos não são 

moda, mas criam tendência ao longo dos anos até aos dias atuais. Segundo o 

autor, esta categoria de jogos educacionais associa-se o prazer lúdico, não só à 

capacidade de raciocínio logico, mas ao desenvolvimento de habilidades de 

tomada de decisão. Pessoas que têm por hábito jogar este tipo de jogo têm menos 
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dificuldade em fazer análises racionais e em tomar decisões, e estas habilidades 

estão profundamente relacionadas entre si em nossa sociedade. Destacado por 

Pretto et al (2010), o ambiente de simulação de negócios, também chamado de 

jogo de negócios ou Business Game, busca criar sensações e é tentativa de 

apresentação dos cenários com os quais as empresas convivem, ou seja, um 

ambiente competitivo. A simulação deste ambiente empresarial trata-se dos 

aspectos internos e externos, permitindo a avaliação e a análise das possíveis 

consequências decorrentes de decisões adotadas. Conforme Szabo (2015) a 

estrutura do jogo de empresas é similar aos jogos de simulação, voltados a 

situações típicas da área empresarial. 

 

2.6 JOGOS LÚDICOS 

Um jogo (game) é uma atividade entre dois ou mais indivíduos buscando 

atingir seus objetivos em algum contexto que limita suas possibilidades (ALLUE, 

1999). Os jogos educacionais proporcionam qualquer atividade de formato 

instrucional ou de ensino, o qual envolva competição e tenha regras contendo 

restrições ao longo da historia. O problema com esta definição é que, em alguns 

jogos, os jogadores cooperam para atingir um objetivo comum contra uma força 

impeditiva ou uma situação natural, que não são jogadores, pois não têm objetivos. 

Um jogo é uma disputa com regras entre adversários buscando vencer ao atingir 

objetivos (IPOLITTO, 2012). 

Conforme Huizinga (1951) em seu livro o Homo Ludens, define-se o jogo 

como sendo uma atividade livre e conscientemente não séria, exterior à vida 

habitual, mas em paralelo e ao mesmo tempo capaz de desenvolver ao jogador 

intensidade total. Diz que é uma atividade desligada de todo e qualquer interesse 

material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites 

espaciais e temporais próprios, seguindo ordens e regras. Os jogos norteiam-se 

com regras especificas e definem coerência e estrutura com historia. Estas regras 

contêm variações, mas dependendo da variação pode originar novos tipos de 

jogos. As regras determinam a sequência de turnos, os direitos, obrigações e 

objetivos que devem ser alcançados por cada jogador (ALLUE, 1999). 
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2.7 JOGO DE CARTAS 

Este tipo de jogo utiliza um conjunto de cartas e são aqueles em que há 

interação entre os jogadores através de um baralho. Segundo Crawford (1982), 

estes jogos, as táticas e a estratégia estão em torno da análise das combinações 

das cartas visíveis por todos os envolvidos e aquelas em nossas mãos. Na maioria 

dos jogos de carta, há interação entre parceiros e blefe. Deduzindo com facilidade 

que os jogos de cartas são em grande parte jogos dinâmicos ou sequenciais. 

 

2.8 JOGOS ATLÉTICOS 

Jogos atléticos são aqueles em que a disputa acontece corpo a corpo, 

necessitando-se de coordenação motora e aptidão física entre os envolvidos. 

Nestes jogos aplicam-se alguns conceitos de teoria de Jogos e as competições 

entre indivíduos. Segundo Crawford (1982), o conceito de teoria dos jogos e 

competições diferencia-se na interatividade entre os indivíduos e capacidade de 

influenciar no desempenho de seus oponentes. 

 

2.9 JOGOS EDUCATIVOS 

Os jogos educativos têm característica de introduzir mecanismos para que 

os jogadores possam se desenvolver física e mentalmente. Há questionamentos 

sobre a qualificação destes como jogos, já que em geral não existe uma disputa 

claramente declarada entre os participantes. Destacado por Gros (2007), os jogos 

para o desenvolvimento educacional buscam enfatizar a criação de habilidades 

cognitivas, pois para vencer desafios do jogo, cada individuo precisa construir as 

estratégias e entender os diferentes elementos do jogo (BALASUBRAMANIAN & 

WILSON, 2006). Os jogos educativos desenvolvem habilidades como a resolução 

de problemas, a tomada de decisão, o reconhecimento de padrões, o 

processamento de informações, a criatividade e o pensamento crítico. 
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2.10 DESIGN DE JOGOS 

Segundo Wollner (2005) o design é projeto, não ilustração, o autor destaca 

que não é apenas uma ideia (conceito), mas a prática. Para Salen & Zimmerman 

(2004) destaca que o design assume vários significados, em acordo com o que 

entendemos pelo que é ideia, conhecimento, processo, prática e produto.  De 

acordo com Schell (2008), o design de jogos deve ter algumas competências da 

área da animação, da arquitetura, dos negócios, das comunicações, da 

antropologia, de história, da engenharia, etc. Os jogos com finalidades para 

educação tornam-se um desafio para a integração entre o lúdico e o ensino. 

Schuytema (2008) faz uma analogia ao projeto de “planta-baixa” de uma casa. O 

autor destaca que com todos os materiais necessários para confecção da casa, 

será necessário ter um plano e a partir deste “plano” e com a combinação de 

fatores como o esforço e talento surgirá o jogo. Schuytema (2008) define dois 

pontos interessantes, o primeiro onde a planta baixa é semelhante ao documento 

de design e em segundo que para construir uma planta baixa, precisa-se de 

alguém para projetar. Para construção desta planta baixa é interessante conhecer 

qual estilo se quer projetar, divido ás muitas possibilidades de projeto. O designer 

de jogos deve projetar pensando no jogador e no perfil que se quer atingir 

(SCHUYTEMA, 2008). É interessante definir qual será seu gênero, pois este 

aspecto influencia totalmente no desenvolvimento do jogo. 

As regras e o universo dos jogos existem para criar uma estrutura e um 

contexto para as ações de um jogador dentro do ambiente. O termo design de 

jogos ou game design tem como definição um subconjunto do desenvolvimento e é 

um processo de construção e elaboração do conteúdo e regras na fase de pré-

produção e design de jogo, meio ambiente (BRATHWAITE B. S., 2008). 

As regras existem para criar situações interessantes, com o objetivo de 

desafiar e se contrapor ao jogador. A riqueza do contexto, o desafio, a emoção e a 

diversão da caminhada de um jogador, e não simplesmente a obtenção da 

condição final, é que determinam o sucesso do jogo. Para Novak (2010), o 

Designer de jogos deve estar voltado para a resolução de problemas, gerados a 

partir de necessidades do próprio jogo. Um dos componentes fundamentais do 

trabalho de um designer é criar o protótipo de uma ideia de jogo. Um protótipo é 
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uma versão funcional de como o produto final poderá ficar. O protótipo é muito 

importante para testar a dinâmica do jogo. 

 

2.11 MODELO DE DOCUMENTO DE DESIGN DE JOGOS 

Segundo Motta (2013), o documento de design de jogo é uma ferramenta 

textual que descreve todas as características de um jogo. Para o desenvolvimento 

de Jogos, é importante organizar os acontecimentos e eventos em um documento. 

Uma documentação de design de jogos deve ser criada para abrigar as ideias 

válidas para a implementação. Destaca que o documento de design seja capaz de 

descrever o jogo com fidelidade para que seja jogado mentalmente (ROLLINGS A. 

M., 2004). Rollings e Adams (2005) desenvolvem um modelo de documentação 

para design de jogo em três tópicos principais: 

 Mecânica - expressar claramente o funcionamento do jogo. 

 Interatividade – relativa à interação do jogo, contendo uma visão do 

funcionamento geral da interatividade. 

 Enredo - sobre a história do jogo, onde contem todos os textos narrativos e de 

diálogos que serão utilizados. 

A etapa de documentação de design do jogo descreve a visão geral, ou seja, 

o resumo dos objetivos do jogo e a história (início, meio e fim) conforme a figura 5. 

DOCUMENTO DE 
DESIGN

InteratividadeMecânica Enredo

 

Figura 5 – Visão do documento do Design de Jogos 
Fonte: Rollings e Adams (2005) 
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2.12 PROCESSOS PARA CRIAÇÃO DE UM JOGO 

Para a criação de um jogo no segmento educacional, o desenvolvedor 

entende que a aprendizagem durante o jogo é de suma importância para pontuar e 

vencer, e o passo a passo para aprender e instigar a investigação de novos 

conhecimentos. Destacado por Johnson (2011), as ideias surgem dentro de seus 

ambientes de trabalho e em torno deles, como as pressões ocorridas, distrações e 

responsabilidade cotidianas. 

Segundo Tarouco et al (2004), os jogos educacionais geralmente são 

usados para se medir o conhecimento, avaliar desempenho, ajudar na mudança de 

atitude, prover informações instrucionais, auxiliar na transmissão de conhecimento 

e facilitar a aprendizagem. É muito importante que se tenha o objetivo do jogo, 

muito claro. Deve existir uma sequência lógica de início, meio e fim. Desta forma, o 

participante participará do mundo virtual de forma mais clara e eficiente, 

participando ativamente de todos os desafios inseridos no jogo.  De acordo com 

Rabin (2012), o jogo é uma diversão e tem o propósito de entretenimento, 

voluntario, divertido, improvisado e seguro. O autor relata que os jogos têm regras 

e objetivos, e que os conceitos do jogo são fruto da construção de um 

desenvolvedor ou designer. Correia (2013) comenta que no jogo, dê ao jogador a 

oportunidade de conquistas por meio de “subvitórias”, e um jogo extremamente 

difícil fará com que o jogador desista muito rápido e não retorne mais a jogar. O 

autor comenta que o jogador deve ser o agente de mudanças dentro do jogo. 

Relatado por Rogers (2012), o papel do designer é de criar ideias e regras que 

compreendem o jogo para o usuário, e permita que o contexto do jogo seja claro e 

compreensível. O jogo tem que ser intuitivo para que o jogador conheça 

rapidamente o contexto desenvolvido. Para Pereira (2009), um dos perigos na 

construção de jogos é apresentar para os envolvidos uma coleção de enigmas sem 

nenhuma ligação, tornando o jogo desestimulante, pois o jogador precisa saber 

claramente as regras do jogo para identificar os caminhos e desafios a serem 

preenchidos. 

O jogo orienta ao jogador dando um feedback sobre o sucesso do seu 

andamento, pois ao vencer determinado desafio, o jogo informa ao envolvido e 

incentiva sua evolução (CORREIA, 2013). O autor destaca que a interface do jogo 
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deve ser objetiva e clara, mesclando ações intensas com moderadas, 

possibilitando ao jogador a situação de onde está, e que caminho seguir. 

 

2.13 PERCEPÇÕES E EMOÇÕES DO JOGADOR 

Segundo Correia (2013), em um jogo, é importante trabalhar as percepções 

e emoções do jogador. O Autor comenta a utilização de combinações de cores, 

onde cada cor em si é ligada a muitas reações emocionais, e os significados das 

cores, normalmente, são específicos a determinadas culturas. Damásio (1996) 

destaca que a combinação de um conjunto de processos de avaliação (mental, 

simples ou complexo), com respostas dispositivas a esse processo, resultando num 

estado emocional do corpo. O processo da emoção, explica neurocientificamente 

devido ao regresso dos impulsos, são incumbidos de receber relatos a todo 

instante sobre o que está acontecendo com o organismo. O uso das probabilidades 

de resoluções de problemas dentro do jogo concede ao jogador a oportunidade de 

perceber e descobrir soluções para evolução do jogo, onde desenvolve-se um 

sentimento de realização (CORREIA, 2013). 

 

2.14 AMBIENTE DO JOGO 

O ambiente do jogo é o cenário no qual o jogador irá interagir com o jogo, e 

deve ser claro e objetivo, para que a experiência de jogabilidade permaneça por 

muito tempo na percepção do jogador (Correia, 2013). O autor destaca que 

combinações das cores, das texturas e a iluminação, são fundamentais para que o 

ambiente do jogo se torne adequado ao objetivo desejado. Destacado por Lopes 

(2001), a importância dos jogos na educação ocorre quando a diversão se torna 

conhecimento e experiências cotidianas, e o engajamento desperta o interesse do 

jogador, que se torna sujeito ativo do processo no ambiente do jogo. Correia (2013) 

sugere no cenário infantil, procurar utilizar cores alegres, cenários claros e que o 

mesmo seja bem explicativo. 
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2.15 RASCUNHO DO JOGO 

O primeiro passo para a criação do jogo é a concepção e a partir dela é feito 

o planejamento do jogo, escrevendo-se as ideias em um esboço (SANTOS, 2012). 

Segundo Correia (2013) o esboço ou rascunho do jogo ajuda a entender como 

diagramar o ambiente do jogo, ou seja, o diagrama que relaciona as etapas 

existentes na produção de jogos em uma visão geral do processo. O autor destaca 

que o rascunho não tem necessidade de todos os detalhes, somente mostrar o 

cenário, os caminhos que serão percorridos pelo cenário, os desafios, os prêmios 

dentro do jogo, entre outros. Contendo etapas, cria se um rascunho para cada, 

desta forma, terá uma base para o desenvolvimento do jogo dentro da plataforma 

conforme o exemplo da figura 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 6 – Jogo de ação-aventura, Shadow of the Colossus 
Fonte: Wander and the Colossus, desenvolvido pela Team 

 

2.16 DESIGN DE ENIGMAS 

Um dos grandes perigos na elaboração de jogos é apresentar para os 

jogadores uma coleção de enigmas sem nenhuma ligação, tornando o jogo 

desinteressante (PEREIRA, 2009). Para Correia (2013), os enigmas são obstáculos 

pelo o caminho do jogador no jogo, e terá que resolver para conquistar algo ou 

prosseguir no jogo. Uma sensação que os jogadores experimentam (resolução de 
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enigmas) é que, após deixarem o jogo (volta à vida real), continua-se a resolver o 

problema, dentro do jogo (JOHNSON, 2006). Para Marcelo (2009) o jogador gosta 

de ser desafiado e de superar seus limites na solução de enigmas no decorrer da 

história do jogo, abaixo a ilustração da representação de enigmas na figura7. 

 
 

Figura 7 – Representação sobre Enigmas 
Fonte:http://my.opera.com/I%20plus/albums/showpic.dml?album=325472&picture=

743857>. 
 

2.17 DESIGN DE CONFLITOS 

Segundo Marcelo (2009) o design de conflitos no jogo trata-se de uma 

característica importante e crítica, pois é necessário ter diversos conflitos no 

ambiente, para que o jogador seja desafiado. Correia (2013) destaca o senso 

crítico, porque deve existir equilíbrio nesses conflitos para que não desanime o 

jogador. O autor destaca que a maioria dos conflitos que o jogador enfrenta, 

visualiza em forma de desafios com entidades do jogo, que podem fazer oposição 

passiva ou ativa ao longo do jogo. Esses momentos de conflitos acontecem quando 

o jogador aprende e usa suas habilidades como: pular, correr, atirar, girar etc. 

Destacado por Sato (2010) o jogo é voluntario (jogado) e o jogador tem a liberdade 

de participar quando e por quanto tempo quiser, podendo encerrar o jogo em 

função de sua vontade ou decisão. O autor comenta que o jogador, em contato 

com o jogo, poderá ter uma experiência particular a partir de suas escolhas, 
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decisões e conflitos, permitidas pelas regras, com a finalidade de alcançar o 

objetivo proposto pelo jogo conforme a ilustração da figura 8. 

 

Figura 8 – Representação gráfica sobre design de jogos 
Fonte: http://pensotopia.com.br/2011/02/09/diario-amador-2-game-design-–-a-

segunda-questao/>. 
 

2.18 MECÂNICA DO JOGO 

A mecânica do jogo é composta por pequenas regras separadas em grupos, 

que definem determinados conflitos no jogo, definindo as emoções no jogador e 

também o avanço do jogo (THOMPSON, BARNBY, & CUSWORTH, 2007). Os 

jogos educativos são elaborados para divertir os alunos e potencializar a 

aprendizagem de conceitos, conteúdos e habilidades embutidas. Um jogo 

educativo pode propiciar ao aluno um ambiente de aprendizagem rico e complexo 

(PEREIRA, 2009). Correia (2013) destaca o exemplo da mecânica de um jogo de 

tiros, onde a mecânica envolve ações de reflexo e estratégias para atingir os 

adversários, como exemplo de ilustração na figura 9. O autor cita como outro 

exemplo da mecânica de jogo de corrida, onde visam-se estratégias para o jogador 

chegar ao final da linha de chegada antes dos seus oponentes, mas com 

determinados obstáculos, com pressão de tempo no jogador, criando stress e 

motivação. 
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Figura 9 – Representação gráfica de jogos para smartphone 
Fonte: http://www.appsdoipad.com/2012/05/fruit-tumble.html 

 

2.19 LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

Para Chopra (2011), a cadeia de suprimentos (Logística Empresarial) 

engloba todos os fatores (recursos humanos, financeiros, jurídicos, importação e 

exportação, etc.) em todos os estágios direta ou indiretamente, no atendimento do 

pedido ao cliente. Não apenas fabricantes e fornecedores, também estão 

transportadoras, depósitos, varejistas e os próprios clientes. Dentro da 

organização, por exemplo, na fábrica, a cadeia de suprimentos inclui todas as 

funções envolvidas para atender ao pedido, no desenvolvimento de produtos, 

marketing, operações, distribuição e finanças, entre outras. 

Devido a esta complexidade da logística empresarial, é de suma importância 

o desenvolvimento de habilidades e competências para os discentes dos cursos de 

administração. 

 

2.20 ORIGEM DA LOGÍSTICA 

Como é citado pela consultoria de logística Tigerlog (2015), o termo 

LOGÍSTICA vem do grego "LOGISTIKOS", do qual o termo em latim 

"LOGISTICUS" é derivado, ambos significando cálculo e raciocínio no sentido 

matemático.  O desenvolvimento da logística está intimamente ligado ao progresso 

das atividades militares e das necessidades resultantes das guerras. A logística 

vem a desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento do mundo global 
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há quase 5.000 anos. Desde a construção das pirâmides no Egito antigo, a 

logística tem feito progressos notáveis até os dias de hoje (Discover logistics, 

2015). 

Com a periodização da História (a divisão da história em fases) 

contemplando eventos da inserção da logística, considerando que podem haver 

divisões possíveis quanto a pontos-de-vista culturais, etnográficos e ideológicos, 

não há como definir um único padrão de períodos. Porém uma forma ilustrativa de 

algumas mudanças fundamentais na política, na tecnologia, nas ciências, nas artes 

e na filosofia é geralmente usada como consenso para definir diferentes fases 

históricas, conforme apresentado na figura abaixo 10. 

 

 

Figura 10 – Linha do tempo da sociedade ocidental. 
Fonte: Historia Mais (2015). 

 

2.21 LOGÍSTICA NA IDADE ANTIGA 

Para construir a pirâmide de Gizé, (146 metros de altura e seis milhões de 

toneladas), os egípcios precisavam de equipamentos de transporte de material 

para mover os blocos de construção e colocá-los no lugar (por Göpfert e 

Froschmayer, 2005). Até hoje, ainda não se consegue explicar totalmente como 

esse nível de precisão foi alcançado, utilizando os equipamentos de elevação e 

meios de transporte disponíveis em torno de 2700 AC. 

A consultoria Tigerlog (2015) destaca que a logística está no progresso das 

atividades militares e das necessidades resultantes das guerras. Um fato marcante 
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na história da logística, em que o exército persa foi o primeiro a utilizar uma 

marinha em grande escala, na expedição de Xerxes de encontro aos gregos, em 

481 AC (utilizados mais de 3.000 navios de transporte para sustentar o exército). 

Ao longo da evolução histórica da logística em torno de 300 AC, as 

embarcações de remo gregas desenvolveram um atendimento rápido de 

suprimentos as tropas, esta invenção revolucionou as embarcações a remo, 

criando uma rápida viagem através dos mares, destacados por Göpfert e 

Froschmayer (2005). As embarcações contribuíram para o desenvolvimento de 

enormes sistemas de abastecimento logístico para atender as necessidades dos 

acampamentos do exército (mobilidade) nesta época. Utilizando desta versatilidade 

em sua capacidade logística, Alexandre o Grande empreendeu campanhas com 

suas tropas e suas armas de guerra, que se estendeu por todo o caminho para a 

Índia, comentados por Rajandran e Ramachandran (2014). Com seu império e 

estratégia logística o alcançou diversos países, incluindo a Grécia, Pérsia e Índia, 

seu sucesso não foi um acidente, e foi capaz de superar os exércitos dos inimigos 

e expandir seu reinado, os fatores predominantes foram estes (TIGERLOG, 2015): 

 Inclusão da logística em seu planejamento estratégico; 

 Detalhado conhecimento dos exércitos inimigos, dos terrenos de batalha e 

dos períodos de fortes intempéries; 

 Inovadora incorporação de novas tecnologias de armamentos; 

 Desenvolvimento de alianças; 

 Manutenção de um simples ponto de gestão, centralizando todas as decisões 

em o ponto central de controle, gerenciando o sistema logístico e 

incorporando-o ao plano estratégico. 

Alexandre, o Grande, foi o primeiro a empregar uma equipe especialmente 

treinada de engenheiros e contramestres. Além da cavalaria e infantaria, 

desempenharam um papel importante para o sucesso, pois tinham a missão de 

estudar como reduzir a resistência das cidades que seriam atacadas. Os 

contramestres, por sua vez, operacionalizavam o melhor sistema logístico existente 

naquela época, pois seguiam à frente dos exércitos com a missão de comprar 

todos os suprimentos necessários e de montar armazéns avançados no trajeto. O 

exército de Alexandre o Grande consumia diariamente cerca de 100 toneladas de 

alimentos e 300.000 litros de água. Não podia carregar mais do que 10 dias de 
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suprimentos, mas mesmo assim, suas tropas marcharam milhares de quilômetros, 

a uma média de 32 quilômetros por dia, percorrendo 6.400 km, na marcha do Egito 

à Pérsia e Índia, a marcha mais longa da história (TIGERLOG, 2015). 

 

2.22 LOGÍSTICA NA IDADE MÉDIA 

Em 700 DC, o fato marcante para história da logística foi a construção da 

Mesquita-Catedral de Córdoba na Espanha, tornou a principal referência para a 

logística de suprimentos (Compras). Este projeto iniciou-se com a aquisição dos 

pilares, os quais vieram para Espanha a partir de todas as partes do império 

islâmico, utilizando vários tipos de modais de transporte (GöPFERT e 

FROSCHMAYER, 2005). A construção na Espanha com inicio em 756 sob o califa 

de Córdoba na dinastia Umayyads (dinastia islâmica estabelecida pelo legatário 

Muawiyah I - Mu'awiya), a catedral é considerada o monumento islâmico mais 

importante do ocidente e é um exemplo da fusão entre a cultura islâmica e cristã 

(DISCOVER LOGISTICS, 2015). 

Rajandran e Ramachandran (2014) discorrem que, por volta de 1200, foi 

criada a rede internacional de comercio, com o nome de Liga Hanseática, (em 

alemão, die Hanse, sendo que An Hanse significava aproximadamente 

associação). Foi uma aliança de cidades mercantis que desenvolveu um monopólio 

comercial no norte da Europa e Báltico, com caráter comercial e econômico. As 

principais mercadorias negociadas eram o fornecimento de madeiras, metais, 

peles, peixes e cereais a toda Europa. 

 

2.23 LOGÍSTICA NA IDADE MODERNA 

Em meados de 1500 desenvolveu-se o serviço postal da Europa, que foi o 

primeiro serviço de transporte do correio com prazos definidos de entrega. 

Machado (2009) comenta que os primeiros serviços de correio público criados na 

Europa foram da família Thurn und Taxis, que no início do século XVI serviu a todo 

o Velho Continente, com um ápice durante o reinado do imperador Carlos V (1530-

1556). Francisco de Taxis foi o grande impulsionador deste sistema em 1490 

estabeleceu em Malines, na atual Bélgica, e dez anos depois foi nomeado Mestre 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_isl%C3%A2mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
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dos Correios da Corte do Imperador Maximiliano. Sob um acordo com a nobreza, 

Franz Von Taxis organizou o serviço postal ondes as cartas foram envidas e 

entregues para lugares como Paris, Espanha e a corte imperial de Viena. Tendo 

em conta uma infraestrutura desta época e da fragmentação política dos pequenos 

principados, a correspondência chegou ao seu destino com pouco atraso (Göpfert 

e Froschmayer, 2005). 

Rajandran e Ramachandran (2014) comentam que, por volta de 1800, houve 

a descoberta de novos meios de transporte por estrada e ferrovia. O transporte 

ferroviário tornou-se popular a partir de 1830 e um dos principais inventores foi 

George Stephenson, criador da locomotiva a vapor. O inglês foi um engenheiro civil 

e engenheiro mecânico, é considerado o pai das estradas de ferro. Em 1886 houve 

a Invenção do Automóvel pelo alemão Karl Benz, foi o responsável pela criação do 

primeiro automóvel de três rodas movido à gasolina. Assim com a expansão das 

tarefas de logística através de novas tecnologias e meios de transporte, com o uso 

prático da máquina a vapor, a invenção de veículos, desenvolvimento de estradas 

de ferro, com a descoberta de petróleo bruto, marcou-se o início de uma nova era 

econômica que gerou novas oportunidades para a logística. 

 

2.24 LOGÍSTICA NA IDADE CONTEMPORÂNEA 

A partir de 1900, a logística era o elo vital do abastecimento da alimentação, 

armas e equipamentos para as tropas durante a Primeira Guerra Mundial. Em 

grande medida, uma guerra da ferrovia, em que a pressão dos horários dos trens 

impunha um quadro extremamente rígido sobre a mecânica de mobilização e 

deslocamento militar (DISCOVER LOGISTICS, 2015). Na segunda Guerra Mundial, 

a logística foi ainda mais aprimorada (táticas) e estratégica. Silva e Musetti (2003) 

comentam que a logística foi executada de forma global e integrada às operações 

militares e essa guerra exigiu dos EUA uma capacidade logística de movimentação 

e manutenção de manter grande quantidade de homens e suprimentos nas frentes 

de batalha da Europa e da Ásia. 

Destacam Rajandran e Ramachandran (2014), que em 1956, foi inventado o 

container e patenteado por Malcolm Mc Lean. Assim a evolução estrutural do 

comércio mundial e o crescimento dos fluxos internacionais de bens evoluíram e 

com esta invenção, mudou-se as condições de produção por quase todas as 
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indústrias ao redor do mundo. Como resultado, os hábitos de consumo das 

pessoas também foram influenciados. Ainda hoje, o container continua a garantir a 

transferência de materiais entre portos. Com esta logística os países e regiões 

experimentam o crescimento comercial, com produtos de todas as partes do 

mundo podendo ser comprados e vendidos a preços razoáveis. Desta forma, o 

container tem contribuído significativamente para globalização do comércio. 

Sharma (2009), comenta que na década de 70, o Kanban e Just-in-time (JIT) 

ficaram em evidencia no mundo, pois estes conceitos foram desenvolvidos e 

introduzidos no Japão pela Toyota Motor Co por Taiichi Ohno com o objetivo da 

logística de manufatura mais eficiente para as funções operacionais para redução 

de custos. 

Souza e Szafir-Goldstein (2003) destacam a partir de meados da década de 

80, que a tecnologia de informação tem um papel decisivo nas organizações, 

contribuindo efetivamente para a competitividade da empresa. A Tecnologia apoia 

a logística de entrada (recebimento e estocagem de material prima), produção, 

logística de saída (distribuição), marketing e vendas e pós-venda. O sistema de 

valores do negocio, também conhecido como cadeia de suprimentos (SCM), é 

composto pela união das diversas empresas clientes e fornecedores, formando 

uma cadeia completa da matéria-prima até o consumidor final.  Para Naseef 

(2012), o termo Supply chain management é um termo que tem crescido 

enormemente em uso e importância desde o final da década (1980), por se tratar 

da integração dos principais processos de negócios que se estendem desde o 

fornecedor ate o consumidor, assim, a gestão da cadeia de suprimentos é um 

sistema extremamente interativo, complexo e que exige monitoramento simultâneo. 

 

2.25 ORIGEM CIENTÍFICA DA LOGÍSTICA EMPRESARIAL NO MUNDO 

Na história, os primeiros relatos científicos da logística foram em janeiro de 

1810 no Jornal Scots Magazine, e Edinburgh Literary Miscellany conforme figura 

11. 
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Figura 11 – Descrição da logomarca da Revista “Scots Magazine” 
Fonte: supplychainopz.com (2015) 

 

William Muller, um instrutor da ciência militar na Universidade de Gotinga 

(Universidade da Alemanha situada na cidade de Gotinga), planejou o lançamento 

do livro chamado "The Elements of the Art of War", mais tarde mudou de ideia e 

chamou o livro "The Elements of the Science of War" em 1811. Este livro destacou 

as táticas do exercito (Infantaria), como a cavalaria (os soldados a cavalo), a 

artilharia (soldados com armas pesadas) e os Pontonier (soldados responsáveis 

pela construção de pontes). A figura 12 retrata a citação sobre logística do livro dos 

elementos da arte da guerra. 

 

Figura 12 – Imagem da citação sobre logística em 1811 
Fonte: supplychainopz.com (2015) 

 
O autor explicou de forma abrangente sobre como o "movimento" de cada 

tipo de soldado deve ser feito, ou sejam de uma forma estratégica que incluiu a 

marcha, o tipo de transporte, a roda, a sua formação, transporte de armas pesadas, 

e como atravessar o rio. Com o resultado, Dr. William Muller, é chamado de "o Pai 
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da Logística" e "The Elements of the Science of War" é o primeiro Livro Didático de 

Logística, conforme a ilustração da figura 13. 

 

 

Figura 13 – Capa do livro os elementos da ciência da guerra. 
Fonte: supplychainopz.com (2015) 

 

De acordo com LUMMUS et al (2001), a palavra "Logística" apareceu em um 

artigo em 1898 com a palavra francesa "Logistique", depois traduzido para o inglês 

"LOGISTICS" relatados pelo Barão Antoine-Henri Jomini, um teórico militar da 

primeira metade do século XIX, que baseou suas experiências vividas em 

campanhas de guerra ao lado de Napoleão, escrevendo o "Sumário da Arte da 

Guerra" em 1.836. Definindo a logística como "a arte de movimentar exércitos" e os 

principais pontos destacados em seu livro foram: 

 A politica da Guerra (ciência de organização, direção e administração de 

nações);  

 A estratégia (arte militar que trata das operações e movimentos em condições 

vantajosas, à presença do inimigo); 

 As grandes táticas (métodos de atacar e se defender de um inimigo em 

batalha); 

 A logística (movimentação de recursos);  

 A engenharia (apoio às atividades de combate dos exércitos, construindo 

pontes, campos minados, estradas, etc); 
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 As táticas menores (abastecimento da alimentação, equipamentos, armas). 

2.26 CONCEITOS DA LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

A logística empresarial é um campo de estudo da gestão integrada, das 

áreas tradicionais das finanças, marketing e produção. É um processo que engloba 

as atividades importantes para disponibilizar bens e serviços aos consumidores, 

quando e onde estes quiserem obtê-los, sendo parte do processo da cadeia de 

suprimentos (BALLOU, 2006). Abaixo temos a Figura 14 retratando os elementos 

básicos da Logística Empresarial. 

 

 
Figura 14 – Elementos básicos da logística empresarial 

Fonte: Ballou (2006) 
 

A logística é um subconjunto que ocorre dentro da estrutura da cadeia, 

sendo o processo que agrega valor, a partir da relação do tempo e posição do 

inventario, ou seja, a combinação da gestão de pedidos, do inventario, do 

transporte, do armazenamento do manuseio e embalagem de materiais 

(BOWERSOX, 2013). 

A logística é o processo de administrar estrategicamente toda a operação, o 

armazenamento dos materiais, a movimentação de peças e produtos acabados (e 

os fluxos de informação correlatos) por meio da organização e dos seus canais de 

marketing, com intuito de poder maximizar a lucratividade no atendimento dos 

pedidos a baixo custo (GOMES e RIBEIRO, 2004).  

Para Harrison e Hoek (2003) a logística diz respeito ao fluxo de materiais e 

de informações. Assim sendo, a logística pode ser vista como parte do desafio da 

cadeia de suprimentos (SCM). Apesar dos termos “logística” e “gerenciamento da 
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cadeia de suprimento” serem utilizados, a logística é um subconjunto do 

gerenciamento desta cadeia. 

2.26.1 Aplicabilidade da logística empresarial 

A Logística está inserida na vida cotidiana das pessoas em diferentes 

momentos, é possível identificar no dia a dia através da utilização por meio de 

locomoção na utilização dos modais de transporte (rodoviário, aéreo, ferroviário). 

Apesar de seu caráter abstrato, seus conceitos e resultados têm origem no mundo 

real e encontram muitas aplicações em outras ciências e em inúmeros aspectos 

práticos da vida diária, por exemplo, na indústria, no comércio e na área 

tecnológica. Destaca Breia (2015) que o desenvolvimento profissional significa um 

grupo de características e conhecimentos que o individuo possui e deseja melhorar 

e para isto consiga evoluir na carreira e também na sua vida pessoal. Sendo assim, 

o domínio do pensamento logístico, torna a resolução de situações rotineiras do 

dia-a-dia, mais claras e objetivas nas empresas, direcionando as atitudes e 

decisões a serem tomadas. 

Segundo o site Globo (2014), o mercado de trabalho mudou. Há alguns anos 

prevalecia o modelo local de gestão e atuação, hoje os profissionais estão diante 

de um cenário globalizado, pois as empresas locais estão interligadas com 

investidores de todas as partes do mundo com uma integração da Logística e com 

estas mudanças criaram um novo perfil de profissional, mais dinâmico e em 

constante mutação. 

Segundo The Association for Operations Management – APICS (2015), 

associação americana do gerenciamento de operações, as competências 

necessárias para o profissional de logística, são: 

 Resolução de problemas e tomada de decisão; 

 Trabalho em equipe,  

 Responsabilidade em prol do resultado,  

 Foco no cliente (interno e externo),  

 Planejamento e organização,  

 Gestão de Conflitos 

 Capacidade de desenvolver Tecnologia 
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A Blog logística (2014) comenta e retrata quais são as competências 

exigidas para o profissional de logística, dentre elas são: 

 Raciocínio lógico - Ter familiaridade com números, planilhas, pesquisas e 

dados estatísticos ajuda bastante nessa área. O raciocínio lógico pode ajudar 

na tomada de decisões estratégicas e sob pressão. 

 Relacionamento - O trabalho em equipe e a habilidade nas relações 

interpessoais nas diferentes áreas da empresa faz toda a diferença para lidar 

com necessidades, deveres e resolução de conflitos. 

 Visão estratégica - Saber avaliar os pontos positivos e negativos do negócio e 

também dos concorrentes é essencial para elaborar estratégias que façam a 

diferença. 

 Visão global - Enxergar o todo é prever e corrigir possíveis falhas e explorar as 

reais possibilidades do negócio. O profissional deve buscar conhecer bem as 

etapas e setores da empresa. 

 

2.26.2 Relevância da logística empresarial para os alunos 

As atividades da Logística empresarial sempre foram primordiais para fazer 

o produto chegar até o consumidor, desde a abertura dos mercados em nível 

mundial (a partir dos anos 90) e com os avanços da tecnologia, os produtos 

atingiram um grau de qualidade similar entre os fabricantes ou fornecedores. 

Bowersox, Closs e Cooper (2013) e Ballou (2006) concordam que isso exige uma 

eficiência logística acurada para ser competitivo.  

Em função da complexidade, esta disciplina envolve um desenvolvimento 

das habilidades e competências. Breia (2015) destaca que as habilidades são as 

competências que o individuo desenvolveu com passar dos anos e transferidas 

para o sucesso relacionado ao seu trabalho, pois a capacidade de fazer (montar, 

calcular, ler e interpretar). Garcia (2015) destaca que a competência agrupa 

conhecimentos para o enfrentamento de uma situação, ou seja, a competência não 

é o uso estático de regras, porém a capacidade de lidar com os variados recursos. 

O autor destaca que a forma de estimular a criação e a inovação, no momento e do 

modo necessário. O conceito de competência para Perrenoud (1999) sugere que é 

para atender uma necessidade do campo profissional e depois evoluiu para área 
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educacional. As competências é a capacidade de mobilizar ou agrupar os variados 

conhecimentos, valores e atitudes na resolução de problemas de diferentes graus 

de complexidade. 

Apesar de sua importância, a logística empresarial busca desenvolver a 

capacidade do indivíduo em pensar lógico, no que tange a o fluxo de informações e 

produtos nas organizações. A maioria dos alunos encontra dificuldades em seu 

aprendizado, e acaba rotulando-a como difícil, “chata”. É a disciplina de eliminação, 

sendo vista também como matéria de alcance para poucos, em que apenas as 

mentes mais brilhantes são capazes de compreendê-la. Visando a necessidade de 

atingir os objetivos educacionais, de um ensino que consiga alcançar todos os 

alunos, e esses apreendam o conteúdo como um todo, é provável que esse modelo 

de ensino utilizado nas aulas de Logística Empresarial seja repensado. 

 

2.27 LOGÍSTICA EMPRESARIAL NO BRASIL 

Novaes (2007) destaca que no Brasil, a Logística empresarial surgiu no 

inicio da década de 80, logo após a explosão de sistemas de informação (TI). 

Surgiram entidades dando enfoque a Logística Empresarial como: ASBRAS 

(Associação Brasileira de Supermercados), ASLOG (Associação Brasileira de 

Logística), IMAM (Instituto de Movimentação e Armazenagem), entre outras, que 

tinham a difícil missão de disseminar este novo conceito, voltado para as 

organizações. Na década de 80, com o foco na metodologia e modais de 

transporte, e na década de 90, começaram a se fazer cálculos e iniciaram o 

conhecimento cientifico, estudos das relações, dispersões, movimentos etc., com 

foco em administração de materiais, distribuição, movimentação e armazenagem. 

No Brasil, a logística empresarial iniciou-se a desenvolver-se através da 

“distribuição física”. Mello (2013) diz que o conceito foi importado por algumas 

empresas multinacionais, a partir da prática de suas matrizes no exterior. Com o 

desenvolvimento dos profissionais, essas empresas disseminaram os 

conhecimentos adquiridos na logística, entre seus fornecedores e clientes. O 

Instituto de Logística e Supply Chain, ligado à Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, mencionaram que os custos logísticos brasileiros em 2014 estavam 

estimados na casa de 11,5% do PIB. No âmbito das empresas, sabe-se que os 

gastos com logística representam 8,7% da receita líquida, considerando custos 
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com transporte, estoque e armazenagem. Klein (2014) comenta que o custo 

logístico praticado no Brasil pelas empresas, é o dobro do registrado nos EUA, o 

triplo da Europa e o quádruplo da China. O integrante da AEB diz que seria 

admissível suportar, no máximo, um custo logístico de até 5% do PIB. 

A produção acadêmica brasileira sobre o assunto é pequena, o que faz com 

que a pesquisa sobre o ensino da logística no Brasil adquira um sentido de 

urgência e se volte para a formação de profissionais, destacado por Mello (2013), 

mas para todos aqueles que venham a desenvolver carreira em administração. 

 

2.28 ORIGEM CIENTÍFICA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS (SCM) 

Gopalan (2014) destaca que em 1905, o jornal "The Independent" publicou o 

artigo que ressaltou a palavra "Supply Chain" pela primeira vez, foi retratada e 

usada para designar a metodologia militar utilizado para reabastecer seus 

suprimentos que envolveram ponto de reabastecimento de vários dos 

fornecimentos entre a base militar e campo de batalha. 

De acordo com Frankel et al (2008) na década de 80 indica relatos do 

reconhecimento da palavra Supply Chain management, e Stock (2009) disse mais 

específico que a maioria dos pesquisadores acreditavam que o termo "supply chain 

management" foi introduzido por Keith Oliver e Booz Allan Hamilton em 1982 no 

Financial Times. 

 

2.29  CONCEITOS DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

O Council of Supply Chain Management Professionals (2015) destaca que a 

logística é a parte do gerenciamento da cadeia de suprimentos que planeja, 

implementa e controla o fluxo eficiente. É eficaz na armazenagem de mercadorias, 

serviços e informações relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de 

consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. Uma cadeia de 

suprimentos engloba todos os estágios envolvidos, direto ou indiretamente, no 

atendimento de um pedido de um cliente. 

Carneiro e Araújo (2003) denomina cadeia de suprimentos (supply chain 

management) o esforço de coordenar os diversos canais de distribuição, por meio 
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da integração de processos de negócios, interligando seus participantes através da 

administração compartilhada de processos-chave, envolvendo desde o consumidor 

final até o fornecedor inicial de matérias-primas. A cadeia de suprimento não inclui 

apenas fabricantes e fornecedores, mas também transportadoras, depósitos, 

varejistas e os próprios clientes. 

Para Fleury (2002), o SCM é definido como o esforço de coordenar os 

canais de distribuição e da integração dos processos do negócio que interligam 

seus diversos participantes. Helms et al. (2000) definem a cadeia de suprimentos 

sendo o gerenciamento de uma cadeia que vai além das fronteiras da empresa, 

incluindo fornecedores e clientes. 
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3 ESTADO DA ARTE 

O foco do presente trabalho é elaborar e avaliar um instrumento didático de 

apoio, contendo uma metodologia específica, para o suporte ao ensino da Logística 

Empresarial fixando e ensinando as aplicações de conceitos para o ensino 

aprendizagem.  Através da ferramenta de busca Google, o autor pesquisou artigos 

publicados sobre os jogos de tabuleiro para logística empresarial, voltados à 

educação, publicados de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016.  Limitou-se aos 

artigos que descrevem detalhadamente os jogos e/ou fornecem todo material do 

jogo, ficando a pesquisa restrita aos 100 primeiros sites que aparecem no google. 

Incluiu-se qualquer tipo de jogo com a finalidade de ensino, incluindo jogos de 

computador e jogos não computadorizados, como simulações que têm sido 

aplicados para finalidades educacionais. Por outro lado, foram excluídos qualquer 

tipo de projeto estudantil ou problema/projeto baseado em exercícios (por vezes 

referido como uma simulação). 

 

3.1 ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS E A LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

Segundo dados do Censo de Educação Superior pelo INEP/MEC (2014), o 

curso de graduação Bacharelado em Administração está com número de 

matrículas no ensino superior de 801.936. Nos últimos cinco anos, o curso lidera a 

lista dos dez mais procurados pelos candidatos ao ensino superior. 

Segundo as diretrizes curriculares nacionais do curso de bacharelado em 

administração, as áreas específicas de logística empresarial fazem parte do 

conteúdo de formação profissional do estudante e contemplam conteúdos com 

enfoque da realidade internacional e nacional, que possibilita sua aplicabilidade nas 

organizações. 

O profissional do curso de administração exige o conhecimento das 

disciplinas de gerenciamento de projetos, estatística, matemática, raciocínio logico, 

tempos e métodos, psicologia organizacional e finanças. A logística empresarial faz 

parte desse conjunto de disciplinas que resultará nas habilidades e competências 

sobre os processos de negócios e técnicas para tomada de decisão que lhes serão 

exigidas durante a sua vida profissional. Entretanto, correlacionar a disciplina de 
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logística empresarial a esse conteúdo teórico com a prática de logística (sem 

utilização de métodos ativos) mostra-se difícil com as ferramentas de ensino 

tradicionais em que o discente é apenas um espectador. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira, o INEP, que é uma autarquia federal, ou seja, é uma “pessoa 

jurídica” criada por uma lei específica (Lei nº. 9.448, de 14 de março de 1997), que 

realiza estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional, os dados de 

2009 a 2014 referente ao curso de administração no Brasil na Tabela 3, a seguir 

estas informações contextualizam a realidade do curso de bacharelado onde 

contempla a disciplina de logística empresarial como espinha dorsal do curso. 

 

Tabela 3 – Bacharelado de Administração por ano (Brasil) 

ANO MATRÍCULAS INGRESSANTES CONCLUINTES 

2009 710.778 257.938 87.050 

2010 833.876 264.123 121.100 

2011 843.197 275.625 126.336 

2012 833.042 316.641 134.027 

2013 800.114 286.159 116.188 

2014 801.936 302.230 112.185 

Fonte: INEP, Censo da educação superior de 2014. 

 

As informações nos mostram a percentual abaixo da relação entre as 

matriculas e seus concluintes, com objetivo de alcançar o resultado satisfatório. O 

ensino da Logística empresarial tem destacado o uso de sistemas automatizados e 

das inovações proporcionadas pelas tecnologias de informação aplicadas, bem 

como pelo conhecimento de conceitos gerenciais atuais. Segundo Figueiredo e 

Arkader (1998), a tendência e utilização de tecnologias no ensino da Logística, 

dando aos treinados a oportunidade de participarem de simulações no ambiente da 

realidade do mercado. 
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3.2 LOGÍSTICA EMPRESARIAL NO MERCADO 

As atividades da logística empresarial são primordiais para fazer o produto 

chegar até o consumidor final. Devido à abertura dos mercados em nível mundial e 

com os avanços tecnológicos mais acessíveis, os produtos atingiram um grau de 

qualidade bastante similar entre os fabricantes. Bowersox, Closs e Cooper (2013) e 

Nogueira (2012) concordam que isso exige uma eficiência logística acurada para 

ser competitivo. 

A Logística (logística empresarial) concentra em conhecimentos que 

abordam o sistema logístico, suas atividades (teórico ou prático). Estes 

conhecimentos são responsáveis por fornecer uma visão ampla e profunda do 

sistema logístico, em consequência permite ao aluno reconhecer este sistema, 

suas atividades relevantes, suas inter-relações e interdependência, de modo a 

concretizar o caráter estratégico para o curso de administração. Uma visão de 

como compreender como a logística pode contribuir para o acréscimo e 

manutenção da competitividade da empresa (GEORGES & SEYDELL, 2008). Os 

mesmos autores apontam para os três pilares de conhecimento fundamentais para 

o ensino da logística empresarial: 

a) Organização da logística - Compreender o Sistema logístico, funções e 

atividades elementares; 

b) Métodos de decisão - Métodos e Técnicas para tomada de decisão referentes a 

problemas de natureza logística; 

c) Tecnologia - Ferramentas para o desempenho do sistema logístico e executar 

as decisões. 

O autor destaca que a organização da logística pode assumir uma logica de 

caráter teórico quanto de caráter prático, desdobrando uma visão ampla do sistema 

logístico. No entanto, os Métodos de decisão e a tecnologia necessitam da 

abordagem da teoria da aprendizagem experiencial, constituindo-se em uma 

disciplina de dificuldade para o aluno, quando o conteúdo ao aprendizado é 

apresentado dissociado dos problemas logísticos das empresas. 

3.3 LOGÍSTICA EMPRESARIAL COMO METODO ATIVO DE ENSINO 

É nesse sentido que os jogos educacionais, neste estudo, o jogo da logística 

empresarial no tabuleiro, devem ser utilizados como metodologia, uma vez que, por 
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estarem baseados na abordagem vivencial e lúdica, possibilitam a integração dos 

conhecimentos necessários, habilidades e competências, bem como a 

transferência dos conceitos teóricos para o campo prático para o estudante. Os 

jogos desenvolvem um ambiente que requer do aluno o envolvimento com um 

objetivo, permitindo a aplicação dos conhecimentos adquiridos, experimentando 

uma sensação de sucesso ou fracasso pelos resultados obtidos a partir das 

decisões tomadas no jogo, contudo, interessa ir muito além de aspectos culturais e 

lúdicos, avaliando a utilização dos jogos como instrumento capaz de dar significado 

aos saberes técnicos, as habilidades e competências apreendidas na universidade. 

 

3.4 JOGOS LÚDICOS 

Recentemente vem intensificando a aplicabilidade de jogos lúdicos ao 

ensino de disciplinas nas universidades. O Lúdico é uma atividade essencial ao ser 

humano, possibilita ao educando uma aprendizagem significativa, despertando 

interesses pelas atividades individuais e coletivas, proporcionando, crescimento 

intelectual e a integração de todos participantes, Moraes (2013), destaca que 

diante disso, ao associar-se o jogo à prática pedagógica, surgiu a noção de jogo 

educativo. Atualmente, as divergências a respeito do jogo educativo relacionam-se 

à presença de duas funções: 

Função Lúdica: o jogo é capaz de proporcionar diversão, prazer, lazer, alegria. 

Função Educativa: através do jogo pode-se ensinar algo que complete o indivíduo. 

3.5 JOGOS PARA LOGÍSTICA 

A Partir da década de sessenta, por exemplo, a MIT (Massachusetts Institute 

of Technology) desenvolveu um jogo não computadorizado para simular a gestão 

de estoque em uma cadeia de suprimento, denominado Jogo da Cerveja, o qual, 

até hoje, continua a ser um dos jogos de empresa mais utilizados em todo mundo, 

por Lima (2004). Segundo Mello (2013), a utilização de jogos como elementos 

lúdicos, estão presentes desde a nossa infância, quem nunca jogou amarelinha, 

esconde-esconde, banco imobiliário e damas. Os jogos são conhecidos desde a 

antiguidade, e desde são utilizados como método para a passagem de 

experiências entre indivíduos e grupos. No entanto, além dos aspectos lúdicos e 
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culturais, avalia se sobretudo o uso dos jogos como instrumento capaz de dar 

significado aos saberes técnicos apreendidos na escola. 

 

3.5.1 Os principais jogos de logística 

Durante o trabalho de pesquisa foram levantados e analisados vários jogos 

existentes. Os mais relevantes, são apresentados nesta sessão. 

 

Log - O Log é um jogo computacional que simula um ambiente competitivo 

onde empresas fictícias (equipes) disputam mercados comuns. Foi desenvolvido 

para o treinamento de executivos das áreas de logística, marketing, finanças e 

vendas. Além de gerar conhecimento, o Log promove integração e troca de 

experiências entre os participantes. O jogo envolve a tomada de decisões 

referentes a suprimentos, estoques, produção, distribuição e propaganda. É 

realizado em rodadas de maneira que as estratégias possam ser discutidas e 

revistas ao longo de sua aplicação. Foi idealizado por Ricardo Miyashita 

(MIYASHITA, 1997). 

 

Log Advanced - O Log Advanced exercita o conceito de custo total, 

estimulando as equipes a desenvolverem estratégias focadas no resultado final das 

empresas: de lucro e de marketshare. O Log Advanced é desenvolvido em 

rodadas, que representam reuniões mensais de planejamento onde as principais 

decisões do jogo englobam a escolha do modal de transporte de matérias-primas; 

planejamento da produção; gestão de transporte; transporte de produtos acabados; 

investimento em propaganda e preço; e planejamento da capacidade do armazém 

da fábrica e dos centros de distribuição e de produção. 

 

Forecast Game - Neste jogo cada equipe é responsável por realizar as 

previsões de vendas mensais de uma determinada empresa; indicar para a 

produção a quantidade de produtos que deverá ser fabricado de modo a reduzir os 

custos de oportunidade; e melhorar o desempenho financeiro, medido através do 

lucro líquido de cada período. 

 



51 
 

Logistics Game (LOGA) - O LOGA é um jogo de empresas computacional 

desenvolvido pela Michigan State University para simular um ambiente competitivo 

industrial. No LOGA cada empresa ou equipe é responsável por elaborar uma 

estratégia logística que contemple decisões estruturais como localização de 

centros de distribuição e dimensionamento de capacidade; e decisões periódicas 

relativas a suprimento, produção, distribuição, preço e propaganda. Este jogo foi 

proposto por Bowersox (1986). 

Abaixo a tabela 4, o qual mostra de uma forma sintética a relação dos 

principais jogos sobre logística empresarial. 

 

Tabela 4 – Jogos de Logística 

JOGOS OBJETIVO DE ESTUDO

JOGO DA CERVEJA
Simular o comportamento de uma cadeia de suprimentos com 
demanda flutuante.

LOG
Simular um ambiente competitivo onde empresas fictícias (equipes) 
disputam mercados comuns.

LOG ADVANCED 
Simular o conceito de custo total, estimulando as equipes a 
desenvolverem estratégias focadas no resultado final das empresas: 
de lucro e de marketshare.

FORECAST GAME
Cada equipe é responsável por realizar as previsões de vendas 
mensais de uma determinada empresa.

LOGISTICS GAME (LOGA) 
Jogo de empresas computacional desenvolvido pela Michigan State 
University para simular um ambiente competitivo industrial.

 
Fonte: Autor (2016) 
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4 METODOLOGIA – MATERIAIS E MÉTODO 

4.1 MATERIAIS – ELEMENTOS DO JOGO DA LOGÍSTICA 

Os materiais de pesquisa desta dissertação são compostos pelo objeto e 

ambiente do estudo.  

O jogo consiste em uma atividade espontânea, realizada por mais de uma 

pessoa, com regras que determinam quem vencerá. As regras incluem tempo de 

duração, o que pode ser permitido e proibido, os valores das jogadas e métricas 

sobre como terminar a partida. O jogo estabelece uma descrição fidedigna do 

cenário, para desenvolver situações do cotidiano, sua complexidade e pontos de 

pressão. Os elementos do jogo logística empresarial no tabuleiro são: 

 Tabuleiro 

 Pinos 

 Cartas 

4.1.1 Tabuleiro 

 

De posse dos Dados (Informações) o jogo Logística empresarial no tabuleiro 

ambienta-se em etapas (passo a passo), sendo o tabuleiro inspirado em um jogo 

de dados. O tabuleiro possui 115 posições que representam as casas em que o 

jogador irá movimentar o pino (equipe), com dimensão de 42 x 29,7 centímetros, 

sendo um plano cartesiano. Os jogadores inicialmente devem colocar os pinos na 

casa início, conforme a dinâmica dos dados (Soma), ocorre a evolução do jogador 

no jogo, o tabuleiro apresenta 11 caixas com o símbolo de ?, à equipe irá realizar 

um case de verdadeiro ou falso. As figuras 15 e 16 apresentam o tabuleiro do jogo. 
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Figura 15 – Ilustração do Tabuleiro do jogo 
Fonte: Autor 
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Figura 16 – Imagem do Tabuleiro do jogo (42 x 29,7) 
Fonte: Autor 

 

4.1.2 Dados 

 

No jogo é utilizado um dado de seis faces, o qual o número que ficar para 

cima será a dica sorteada para resolução da reposta da carta, conforme a figura 17 

e 18, os dados são pequenos poliedros que fazem a dinâmica por aleatoriedade no 

jogo. 

 

 
Figura 17 – Ilustração do dado de seis faces 

Fonte: Autor 
 

TABULEIRO 
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Figura 18 – Imagem dos dados no Tabuleiro 
Fonte: Autor 

 

4.1.3 Pinos 

 

Cada equipe terá um pino que será representado por uma das seguintes 

cores: Azul, Amarelo, Vermelho, Preto, Branco e Verde, totalizando seis pinos 

(equipes) no jogo, a seguir a figura 19 da ilustração dos objetos. 

 

 

Figura 19 – Ilustração dos pinos de Cores (equipes) 
Fonte: Autor 

DADO 
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4.1.4 Cartas 

 

Outro elemento fundamental do Jogo da Logística empresarial no tabuleiro 

são as cartas, que representam um conjunto de informações necessárias para a 

realização de uma das etapas prevista no jogo, definiu-se que a carta deveria 

conter poucos itens para descrever os conceitos a serem ensinados a fim de torná-

lo um jogo didático simples. As figuras 20 e 21 apresentam os elementos que são 

comumente encontrados no jogo. 

 

 

Figura 20 – Imagem das cartas do jogo 
Fonte: Autor 

RESPOSTA 
DICAS 

 

DEFENIÇÃO 
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Figura 21 – Ilustração das cartas do jogo 
Fonte: Autor 

 

4.1.5 Dinâmica do jogo 

 

Uma vez apresentado os elementos que compõe o Jogo da Logística 

empresarial no tabuleiro, faz-se agora a apresentação da sua dinâmica lúdica para 

sua aplicabilidade. No tabuleiro, cada equipe ira jogar os dados para estabelecer as 

sequencia dos jogadores (1 a 6 pinos). O membro da equipe da vez escolhe um 

número de um a seis. Quem possui a carta deverá falar a dica escolhida; se a 

pessoa souber, ganha a rodada e anda uma casa. Se não souber, passa a vez 

para o próximo, que escolhe outra dica, e assim sucessivamente. Ganha o jogo 

quem chegar primeiro ao final do tabuleiro, que possui um número de 115 casas. 

Cada carta traz seis dicas sobre um assunto da logística empresarial. Os jogadores 

vão recebendo uma dica após a outra, até o momento em que alguém dá o palpite 

correto sobre a resposta correta da carta. Quanto menos dicas o jogador precisar, 

mais rápido vai ganhar. 
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4.2 MÉTODO 

O método de pesquisa desta dissertação é composto por elaborar e avaliar 

um instrumento didático de apoio para o suporte ao ensino no curso de Logística 

Empresarial.  

Abaixo a tabela 5 ilustra as etapas da metodologia proposta. 

 

Tabela 5 – Etapas da metodologia do trabalho 

ETAPAS  DESCRIÇÕES  

FASE 1  Avaliação dos tópicos úteis para o ensino da logística 
empresarial  

FASE 2  Levantamento dos aspectos para criação do jogo da logística 
empresarial  

FASE 3  Modelamento dos sistemas a serem simulados  

FASE 4  Levantamento de dados e restrições mercadológicas  

FASE 5  Construção da metodologia de ensino  

FASE 6  Validação do sistema proposto  

FASE 7  Avaliação da satisfação do instrumento  

Fonte: Autor (2016) 

 

4.3 FASE 1: AVALIAÇÃO DOS TÓPICOS ÚTEIS PARA O ENSINO DA 

LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

 

Os jogos funcionam como uma espécie de laboratório, o qual tem a 

possibilidade de testar estratégias, decisões e avaliar os seus respectivos 

resultados. A utilização deste instrumento de apoio, ira ajudar no desenvolvimento 

da capacitação de habilidades e competências, e sensibilização dos impactos 

provenientes da gestão da logística empresarial no mercado. Por se tratar de uma 

ferramenta pedagógica, capacitação e troca de conhecimento, representa a 

realidade de ambientes de maneira análoga à forma com a qual um Objeto (Pinos) 
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retrata de modo simples, um aluno ou equipe evoluem ao longo do curso. A 

avaliação dos principais tópicos do ensino da logística empresarial e estudo da 

pesquisa desta dissertação são compostos por ementas (principais cursos de 

Administração da região metropolitana de Curitiba) e caracterizada por os assuntos 

abordados e respectivos da disciplina de logística empresarial, estas instituições 

têm seus cursos devidamente autorizados e reconhecidos pelo Ministério da 

Educação (MEC), sendo referências da educação dos cursos de bacharelados em 

administração. Os tópicos para o desenvolvimento obtiveram-se como base as 

ementas dos cursos de bacharelado de administração, sendo eles: 

 Histórico da logística, Importância, Evolução da logística, Integração das 

operações no sistema e Visão geral da Logística; 

 Integração com os sistemas produção e distribuição, Suprimentos como 

componente da Logística, Capacidade de prestação do serviço, a Cadeia de 

Suprimentos, Definições, Concepção e Gestão de Componentes, Atribuições 

dos componentes; 

 Organização de Suprimentos, Políticas de estoque e otimização de 

investimentos, Objetivos, Funções: Classificação, Padronização, Especificação 

e codificação, Método de Análise ABC; 

 Compras, Importância do sistema compras, Estratégias e avaliação do 

processo de compras, Negociação, Licitação, Fornecedores, Avaliação e 

controle do sistema de compras; 

 Armazenagem, Definição e necessidade da função, Dimensionamento e 

Planejamento do Lay-out, Recebimento, Expedição, Controle Físico e 

Segurança, Registros e Inventário, Embalagens e acondicionamento, 

Dispositivos de armazenagem, Medidas de desempenho e Auditoria em 

armazenagem; 

 Gestão de estoques, Definições e objetivos, Tipos de estoques, Previsões, 

Custos de estoques, Modelos de Administração de estoques, Avaliação do 

sistema de suprimentos; 

 Sistemas de informação, Custos, Medidas de desempenho e parâmetros para 

avaliação; 

 Logística Integrada, Competência da Logística, Missão da Logística, Integração 

das operações, Mapeamento de processos, Serviço ao Cliente; 
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 Definição, Ciclo de Vida, Capacidade de prestação do serviço, Atendimento ao 

pedido perfeito, Serviços de valor agregado, Relacionamentos na Cadeia de 

Suprimentos, Estrutura de canais, Aspectos econômicos da distribuição; 

 Alianças Logísticas, Estrutura e Estratégias de Distribuição, Concepção e 

Gestão da Cadeia de Suprimentos, Planejamento da distribuição, Modelos de 

distribuição, Posicionamento, Análise do ambiente Logístico, Tipos e 

estratégias de localização (Centros de Distribuição, Operadores, Logísticos), 

Postergação, Projeto de Localização; 

 Análise de custos, Análise do sistema de Transporte (Tipos), Gerenciamento 

do sistema de transporte, Análise do modelo brasileiro, Alternativas de 

integração, Logística Global e a distribuição, Análise de integração, 

Posicionamento competitivo. 

 Tendências, Medidas de Desempenho na Logística de Distribuição, Avaliação 

dos sistemas, Custos e Qualidade do processo de distribuição. 

As IES (Instituições do ensino superior) da região metropolitana de Curitiba 

têm seus cursos devidamente autorizados e reconhecidos pelo Ministério da 

Educação (MEC), sendo referencias da educação dos cursos de bacharelados em 

administração. 

 

4.4 FASE 2: LEVANTAMENTO DOS ASPECTOS PARA CRIAÇÃO DO JOGO DA 

LOGÍSTICA EMPRESARIAL. 

 

O estudo para criação do jogo obteve-se como base em jogos de 

comportamento. Onde focam em habilidades comportamentais, como por exemplo, 

cooperação, relacionamento do grupo dos alunos, a flexibilidade, a confiança. 

Um dos fatores relevantes para o jogo, é desenvolver habilidade técnicas, 

como: Planejar e acompanhar a evolução dos processos, estabelecer metas, 

negociação, liderança e gestão de grupos. 

Outro aspecto importante, a importância das avaliações de situações do 

mercado (Situações Problema), como a concorrência, relacionamento globalizado 

das empresas e seus fornecedores, estratégias e expansão no mercado e 

negociação em larga escala. O jogo é uma simulação na qual as pessoas 
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participam ativamente como tomadores de decisões dentro de um sistema que esta 

sendo simulado e avaliado. 

O jogo é um exercício dinâmico de treinamento que utiliza um modelo de 

uma situação, nada mais é que um exercício sequencial de tomada de decisões, 

estruturado dentro de um modelo de conhecimento empresarial, em que os 

participantes assumem o papel da gestão. 

O objetivo do jogo tem de caráter acadêmico e comportamental, 

possibilitando o treinamento de pessoas, de fixação de atitudes, aumento de 

conhecimento, didático, e induz a pesquisa. As principais características para o 

desenvolvimento do jogo foram: 

 Possibilidade de modelar a realidade da logística 

 Definir claramente os papéis dos envolvidos 

 Introduzir regras claras da situação 

 Permitir as condições necessárias para que seja um jogo atrativo e envolvente. 

 

O jogo tem sinergia com outras técnicas de ensino, como aula expositiva e 

método do caso (Estudos de caso para soluções de problemas). Os fatores 

fundamentais que auxiliam no sucesso é a grande integração do grupo durante a 

aplicação, aumenta a participação e, possibilita alto grau de motivação com o curso 

e rica troca de experiências de conhecimentos relacionados à experiência 

profissional. 

Os principais papéis desempenhados pelos jogadores são estruturados, pois 

são fornecidas aos participantes as orientações detalhadas sobre o comportamento 

que devem adotar e a dinâmica do jogo e de acordo com a complexidade, o 

objetivo do programa pode durar até um total de 3 horas. 

 

4.5 FASE 3: MODELAGEM DOS SISTEMAS A SEREM SIMULADOS 

 

Para construção do estudo, com base do estudo teórico-conceitual do 

assunto da pesquisa, que é um jogo de tabuleiro, seguindo as características de 

dados de funcionamento, desempenho, os custos de instalação e manutenção e a 

interatividade com o usuário. Para construção do instrumento didático com nome 
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da Logística empresarial no Tabuleiro, desenvolveu todo o processo de elaboração 

do conteúdo e regras de um jogo, elencando a fase de pré-produção, design de 

jogo, meio ambiente, estória e personagens. 

Quando se fala em jogo de tabuleiro é preciso falar na teoria e logica que 

existe por trás, que seria a ludologia, o qual tem como principais objetivos saber 

como será o jogo, como ele irá funcionar, por que as pessoas querem jogá-los e 

como desenvolver jogos melhores. O jogo localiza e descreve as características 

padrões que ajudam, guia e inspira o ensino da logística empresarial, criando um 

vocabulário que permita a comunicação de ideias e a quebra de princípios para a 

concepção de novas formas de expressão, para o sucesso do instrumento são 

destacados os objetivos, as regras, a duração do jogo entre outros, porém possuir 

esses elementos não garante que o jogo seja divertido de se jogar. 

Aspectos para modelagem do jogo, foram levadas em consideração, como a 

repetição demasiada, ser fácil ou difícil, com uma estória fraca são exemplos de 

elementos que tornariam um jogo sem atração. Assim como anteceder as ações do 

participante para limitá-lo a um único curso de ação, proporcionar um ambiente 

sofisticado para estimular e oferecer recompensas para o participante são formas 

de fazer um jogo mais divertido para quem o joga. 

O desenvolvimento do instrumento foi criado avaliações heurísticas de 

design (método de inspeção utilizado por arquitetos de informação e designer de 

interação para realizar testes de usabilidade em interfaces de modo rápido, barato 

e fácil) para motivação em ambientes instrucionais. Para o jogo, suas motivações 

individuais se dividem em quatro tópicos: o desafio, a curiosidade, o controle e a 

fantasia. 

O Desafio do jogo foi desenvolvido com objetivos claros e definido, 

possuindo uma incerteza do resultado, ou seja, informações escondidas 

(atratividade), dificuldades variadas, entre outros, o jogo deve ser competitivo. A 

Curiosidade da logística empresarial no tabuleiro tem uma curiosidade sensorial, é 

a curiosidade promovida utilizando efeitos visuais através de seu design, a 

curiosidade cognitiva do jogo, utilizando surpresas onde contenha informações na 

qual o aluno já está interessado. O Controle das escolhas realizadas pelo aluno 

deve ser através de atividades e aspectos do ambiente de aprendizagem, as 

atividades devem proporcionar um sentimento de aprendizagem com a evolução do 
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jogo. A Interação que busca o jogo com o discente, enfatiza a necessidade 

emocional, relacionada com o conteúdo aprendido. 

No instrumento desenvolvido existe motivações interpessoais que são a 

cooperação, a competição e o reconhecimento dos alunos. A cooperação é o 

desenvolvimento de atividades que promovem a interação entre os grupos dos 

alunos. A competição desenvolvida pelo jogo é a criação de atividades onde os 

jogadores competem uns contra os outros. Por fim, o reconhecimento, mostrando 

se o jogo é atrativo. No jogo de Logística Empresarial no tabuleiro além das 

motivações individuais e interpessoais, algumas recomendações pertinentes ao 

desenvolvimento de jogos educacionais são importantes para que o jogo possa 

auxiliar na aprendizagem dos alunos.  

Os Alunos não aprendem somente jogando o jogo, aprende em função do 

desafio contínuo e com objetivos pequenos e que estejam de acordo com o 

aprendizado que se encontra cada aluno, cada desafio deve satisfaz parte do 

aprendizado do objetivo proposto. A Estória e a lógica devem ser interessantes, 

pois deve encorajar os jogadores a aprender e a estudarem de forma que não se 

sintam entediados. A logística empresarial busca a Flexibilidade de encontrar 

diferentes maneiras de completar cada objetivo, estabelecendo que os jogadores 

(ou time) escolham suas próprias estratégias para chegar ao final, as recompensas 

são em premiar os jogadores com novos recursos, uma nova forma de explorar o 

jogo ou de alguma outra forma, as recompensas são motivadoras, para manter que 

os jogadores não somente para ganhar o jogo, mas conseguir que continuem 

jogando.  

O jogo busca a combinação de Divertimento e Realismo, pois uma 

simulação sem objetivos e desafios não é um jogo, porem o excesso de realismo 

pode tornar o jogo entediante. O divertimento e entretenimento são ferramentas 

para alcançar os objetivos de aprendizado, o instrumento busca a reflexão sobre o 

conteúdo abordado, em consequência eles aprendem ao analisarem o que foi feito 

durante o jogo. 
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4.6 FASE 4: LEVANTAMENTO DE DADOS E RESTRIÇÕES 

MERCADOLÓGICAS 

 

Obter informações sobre os principais fatores da Logística empresarial nas 

organizações, destacando o planejamento estratégico e a cadeia de suprimentos, 

com o direcional para o desenvolvimento de Competências e Habilidades dos 

alunos com a utilização deste Sistema. 

4.7 FASE 5: CONSTRUÇÃO DA METODOLOGIA DE ENSINO 

Esta Metodologia após a aplicação, o aluno entenderá o conceito de 

logística, a sua importância e como ela pode ser um diferencial no cenário atual, 

poderá gerir de maneira eficiente as operações, compreenderá a relação de como 

as operações devem ser organizadas e entenderá a importância do alinhamento 

entre as diferentes áreas da empresa a fim de alcançar os objetivos, e Com estes 

conhecimentos, você estará atualizado com os principais conceitos e práticas de 

mercado na área de Logística, destacando-se em suas atividades e desenvolvendo 

a sua carreira. 

Vislumbrando o perfil dos alunos que estudam no curso de administração, foi 

elaborada uma proposta/solução em auxílio de estratégias metodológicas que se 

referem ao ensino de logística empresarial. Criando instrumento pedagógico para 

utilização da metodologia ativa, qual é um jogo para o aprimoramento dos 

conhecimentos obtidos a cerca do estudo desta disciplina. Sua vantagem em 

relação aos métodos tradicionais de ensino é que torna o processo divertido e 

competitivo, promovendo a integração entre os estudantes. Ele propõe ainda uma 

disputa entre os participantes para saber quem melhor e mais rapidamente realiza 

as tarefas que são propostas. Pode ser jogado em equipes de alunos, buscando 

melhorar o tempo e o aperfeiçoamento. 

 

4.8 FASE 6: VALIDAÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO 

 

Após a construção do instrumento pedagógico, foi realizada a aplicação do 

jogo em uma faculdade na região metropolitana de Curitiba, com o objetivo de 
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verificar se o jogo apresentava condições de uso. Esta aplicação foi realizada em 

salas de aula da disciplina de logística e cadeia de suprimentos dos cursos de 

bacharelado em administração em uma Instituição de ensino superior em Curitiba 

no estado do Paraná. 

 

4.9 FASE 7: AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

Para avaliação da satisfação do aluno, utilizamos um questionário, o qual foi 

preparado para as turmas que utilizaram o jogo de Logística empresarial no 

tabuleiro, com o fim de avaliar sua opinião acerca da utilidade do instrumento de 

aprendizado (ferramenta pedagógica), para obter sugestões de melhoria para 

aplicações posteriores. Ao longo da aplicabilidade de cada aplicação do jogo, foram 

analisadas e detalhadamente as respostas dos participantes. 

 

4.9.1 Questionário de avaliação 

 

Para realizar a avaliação da satisfação das equipes que participaram do 

jogo, foi utilizado conforme a figura 22, o modelo propõe o uso de um questionário 

com sete questões objetivas. As perguntas do questionário contemplam os 

seguintes pontos: conceitos, desafio, aprendizagem, adaptação, interação, 

interpretação e experiência. Para uma melhor análise dos resultados foi criado 

gráficos individuais por características e considerando apenas as notas recebidas 

em cada um dos itens. 
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Figura 22 – Avaliação do Jogo 
Fonte: Autor 

 

4.10 FASE DE APLICAÇÃO DO JOGO 

 

Participaram do jogo todos os alunos inscritos da disciplina. Foram formadas 

6 equipes de alunos em um total de 78 discentes participaram. Foram realizadas 

várias rodadas durante as semanas no período de novembro a dezembro para 

fixação da dinâmica do jogo. Com esta aplicação pôde-se observar que as equipes, 

tinham a tendência em vencer o concorrente, e através da ludologia do jogo e 
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visualizou se á aplicabilidade do ensino aprendizagem e a integração dos alunos 

para um objetivo comum. 

Nesta aplicação do jogo o objetivo principal era o de verificar o nível de 

adequação das regras, a jogabilidade e procedimentos junto a turma de alunos do 

curso de bacharelado de administração para a disciplina de logística e cadeia de 

suprimentos.  O jogo para a turma teve duração de quatro aulas em sala de aula, 

com todas as seis equipes em uma mesma sala. Desta forma, optou-se por ocupar 

um período completo das aulas para realizar as rodadas do jogo, fazendo o número 

máximo possível de rodadas em um tempo limitado de quatro horas. Esta 

experiência desta metodologia ativa em sala de aula foi útil para verificar o que 

seria possível com o jogo em um período semestral para o desenvolvimento do 

ensino. 

Foi realizada uma discussão ao termino do jogo, o qual os alunos puderam 

opinar sobre os resultados, tendo em vista as respostas e esta discussão verbal, 

podemos destacar que o objetivo de servir de instrumento de ensino e treinamento 

no campo da Logística empresarial foi alcançado. 
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5 ESTUDO DE CASO 

Nesta seção são demonstradas o estudo de caso que nortearam e 

subsidiaram toda a conclusão desta dissertação, para Yin (1994), o estudo de caso 

baseia-se em três propósitos básicos: descrever, explorar e explicar. 

Esta pesquisa trata-se da realização de um evento presencial, ou um estudo 

de caso real, relacionado aplicação da ludologia em uma sequência definida em 

sala de aula com discentes do curso de bacharelado de Administração, de uma 

faculdade que está localizado na região do “Bacacheri” no nordeste de Curitiba, 

uma região com aproximadamente 23.734 habitantes conforme o IBGE em 2010 

conforme a imagem da figura 23. 

 

 

Figura 23 – Imagem da Instituição de ensino superior 
Fonte: Faculdade Educacional 

 

Esta faculdade, cuja história iniciou com o credenciamento em 2001 pelo 

MEC, atualmente conta com os seguintes cursos: Pedagogia, Engenharia de 

Produção, Engenharia Civil, Enfermagem, Biomedicina, Nutrição, Fisioterapia e os 

Superiores de Tecnologia: Análise de Sistemas, Gestão Financeira, Gestão de 

Logística, Gestão de Recursos Humanos, Secretariado, Gestão Ambiental, 
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Processos Químicos, Segurança no Trabalho. Destes, já estão reconhecidos: 

Administração, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação, Letras e Direito. 

O objetivo deste estudo para elaborar e avaliar um instrumento didático de 

apoio, contendo uma metodologia específica, para o suporte ao ensino no curso 

presencial em sala de aula (Figura 24), de modo a tornar o estudo de caso 

heterogêneo e abrangente foi aplicado em sua versão pela primeira vez, junto à 

turma de Bacharelado em administração na disciplina de logística e cadeia de 

suprimentos em 2015. 

 

 

Figura 24 – Descrição da Sala de aula 
Fonte: Faculdade Educacional Araucária 

 

O processo educativo deste instrumento pedagógico fundamentou-se no 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias à solução dos 

problemas resultantes da constante mudança da sociedade, através do “aprender 

fazendo”. A incorporação de metodologias e práticas que valorizem as experiências 

de autoaprendizagem desperta o comprometimento científico e promove no futuro 

profissional a independência intelectual, possibilitando a construção e a busca 

contínua do próprio conhecimento. O jogo foi o elo para obtenção do conhecimento 

e fixação, pois ocorreu a internalização das novas informações de forma 

significativa, sempre atrelado aos conhecimentos prévios dos alunos que 

estudaram ao longo do semestre. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Na apresentação dos dados da pesquisa de avaliação da satisfação do 

instrumento, são indicados os gráficos referentes a cada pergunta dos 78 

participantes conforme avaliação aplicada (figura 24). 

 

6.1 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

6.1.1 Resultado do questionário em relação a pesquisa de opnião dos alunos 

 

A partir dos dados do questionário foram geradas informações sobre o 

resultado da avaliação, que indicam a porcentagem de notas atribuídas para cada 

questão enumerada de 1 a 7. O gráfico (Figura 25) mostra que 86% dos 

participantes optaram que o jogo foi útil para aplicação de conceitos. 

 

 

Figura 25 – Análise sobre conceitos 
Fonte: Autor 
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Observa-se que no gráfico (Figura 26) 91% dos participantes acreditam que 

o fato de aprender com os desafios no jogo, ajuda a não cometer erros no âmbito 

profissional. 

 

 
Figura 26 – Análise sobre desafio 

Fonte: Autor 

 

Observa-se no gráfico (Figura 27) que 84% dos participantes acreditam que 

a sua participação em jogos didáticos desenvolvem melhor a aprendizagem. 

 

 

Figura 27 – Análise sobre aprendizagem 
Fonte: Autor 
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Observa-se que no gráfico (Figura 28) 58% dos participantes acreditam que 

as regras em relação ao jogo são suficientes para o andamento do jogo. O 

resultado demonstra a oportunidade de melhoria da informação das regras do jogo 

e adaptabilidade dos discentes, em função de 42% dos participantes optarem que 

não seja suficiente. 

 

 
 

Figura 28 – Análise sobre as regras e adaptação ao jogo 
Fonte: Autor 

 

Observa-se que no gráfico (Figura 29) 64% dos participantes acreditam que 

quando comparado à vivencia empresarial, o jogo demonstra a realidade e 

interação nas organizações. 
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Figura 29 – Análise sobre a interação com realidade 
Fonte: Autor 

 

Observa-se que no gráfico (Figura 30) 93% dos participantes acreditam que 

à complexidade do jogo, em seu entender e interpretação, este jogo é simples. O 

resultado demonstra a facilidade da compreensão do jogo pelos discentes. 

  

 

Figura 30 – Análise sobre a interpretação do jogo 
Fonte: Autor 

Observa-se que no gráfico (Figura 31) 83% dos participantes acreditam que 

os conhecimentos utilizados no jogo são compatíveis para o bom desempenho na 

carreira e experiência para a profissão em administração de empresas. 

 

 
Figura 31 – Análise sobre experiência dos jogos didáticos 

Fonte: Autor 
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6.1.2 Resultado sintético da avaliação 

 

A partir das informações do questionário (respostas das perguntas), foram 

gerados os resultados de uma forma sintética, conforme a tabela 6, detalhado 

abaixo. 

 

Tabela 6 – Resultado do questionário de avaliação 

Nº 
% 

PERGUNTAS 
SIM NÃO 

1 86% 14% Você acha que sua participação neste jogo lhe foi útil na fixação dos conceitos 
aplicados? 

2 91% 9% Você acredita que o fato de aprender com os erros dentro de um jogo como este 
ajuda a não cometer os mesmos erros depois, na vida profissional?  

3 84% 16% Você acredita que a sua participação em Jogos didáticos acrescenta algum tipo 
de conhecimento? 

4 58% 42% Você achou as regras suficientemente para sua participação do jogo?  

5 64% 36% Quando comparado à realidade empresarial, o jogo lhe pareceu muito artificial 
ou próximo da realidade empresarial? 

6 93% 7% No que diz respeito à complexidade, tendo em vista a aplicação em sala de 
aula, em seu entender este jogo é muito simples ou complexo? 

7 83% 17% Você acha que os conhecimentos utilizados no jogo são compatíveis com 
alunos de graduação em Administração de Empresas?  

Fonte: Autor (2016) 

 

6.2 RESULTADOS DO JOGO 

 

A análise dos resultados da aplicabilidade do instrumento apresenta a 

estratificação dos dados com propósito de compreender cada fase da aplicação e 

avaliar algumas comparações dos dados. As informações geradas embasam a 

análise crítica dos resultados encontrados na pesquisa, composta conforme os 

itens a seguir: 
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 Primeira fase da aplicabilidade do jogo. 

 Segunda fase da aplicabilidade do jogo. 

 Comparação das fases.  

 Conclusões dos resultados obtidos. 

 

6.2.1 Fases da aplicabilidade 

 

Os 78 alunos participantes deste processo foram divididos em seis equipes e 

realizadas várias rodadas, durante as semanas no período de novembro a 

dezembro de 2015 em sala de aula para aplicabilidade do jogo. Neste período de 

dois meses, foram desenvolvidas a primeira e a segunda fase através da 

aplicabilidade nos discentes. 

6.2.2 Primeira fase da aplicabilidade do jogo 

 

Na primeira fase para a aplicabilidade do jogo da logística empresarial no 

tabuleiro, foi aplicado um questionário de 25 perguntas (Anexo 1) para entender o 

grau de entendimento dos assuntos da disciplina ao longo do semestre. A 

elaboração das perguntas do questionário foi baseada no capitulo 5.1, na FASE 1: 

Avaliação dos tópicos úteis para o ensino da logística empresarial das etapas da 

metodologia do trabalho, abrangendo as ementas dos cursos de bacharelado de 

administração para o ensino da logística empresarial. As perguntas são utilizadas 

no jogo para desafiar o jogador para conquistar cada etapa e provocar o grau de 

entendimento de cada tópico sobre logística empresarial. Na tabela 7 estão listados 

os tópicos e a quantidade de perguntas elaboradas para cada ementa, totalizando 

25 perguntas no total. 
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Tabela 7 – Quantidade de perguntas elaboradas por ementas 

EMENTA TÓPICOS PERGUNTAS 

Gestão da logística Histórico, Visão 2 

Logística empresarial Conceitos, Características 2 

Produção e operações Conceitos, Definições 2 

Gestão de suprimentos 
Características, Medidas de 

desempenho. 
2 

Gerenciamento de compras 
Conceitos, Medidas de 

desempenho. 
2 

Armazenagem e distribuição Definições, Características 3 

Gestão de estoques 
Conceitos, Medidas de 

desempenho. 
2 

Sistemas de informação Conceitos 2 

Logística Integrada 
Conceitos, Medidas de 

desempenho. 
2 

Ambiente logístico Definições, Características 2 

Gestão de transportes Definições, Características 2 

Gestão da qualidade 
Tendências, Medidas de 

desempenho. 
2 

Fonte: Autor 

 

Abaixo os resultados na tabela 8, do questionário dos 78 alunos 

participantes, e suas respectivas relações em percentual de acertos e erros 

referentes à primeira fase da aplicação em relação às ementas, totalizando 1950 

perguntas no total. 
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Tabela 8 – Resultado do questionário por ementa - 1ª fase 

EMENTA PERGUNTAS ACERTOS ERROS 

Gestão da logística 156 56% 44% 

Logística empresarial 156 85% 15% 

Produção e operações 156 84% 16% 

Gestão de suprimentos 156 80% 20% 

Gerenciamento de compras 156 92% 8% 

Armazenagem e distribuição 234 80% 20% 

Gestão de estoques 156 68% 32% 

Sistemas de informação 156 61% 39% 

Logística Integrada 156 71% 29% 

Ambiente logístico 156 73% 27% 

Gestão de transportes 156 84% 16% 

Gestão da qualidade 156 87% 13% 

Fonte: Autor 

 

Na tabela 9, o resultado por equipes dos alunos participantes, e suas 

respectivas relações de acertos e erros referentes à primeira fase da aplicação do 

range de 1950 perguntas. 

 

Tabela 9 – Resultado do questionário 1ª fase 

EQUIPES ACERTOS ERROS 
1 248 77 

2 249 76 

3 250 75 

4 243 82 

5 256 69 

6 253 72 

Fonte: Autor 

6.2.3 Segunda fase da aplicabilidade do jogo 
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No período dos meses de novembro e dezembro de 2015, houve a 

aplicabilidade do jogo, para validação do instrumento e a metodologia em sala. Na 

segunda fase, após o termino do período das rodadas, foi aplicado o mesmo 

questionário de 25 perguntas (Anexo 1) da primeira fase, abaixo os resultados na 

tabela 10, do questionário dos 78 alunos participantes, e suas respectivas relações 

em percentual de acertos e erros referentes à segunda fase da, totalizando 1950 

perguntas no total. 

 

Tabela 10 – Resultado do questionário por ementa - 2ª fase 

EMENTA PERGUNTAS ACERTOS ERROS 

Gestão da logística 156 65% 35% 

Logística empresarial 156 93% 7% 

Produção e operações 156 92% 8% 

Gestão de suprimentos 156 92% 8% 

Gerenciamento de compras 156 96% 4% 

Armazenagem e distribuição 234 89% 11% 

Gestão de estoques 156 78% 22% 

Sistemas de informação 156 73% 27% 

Logística Integrada 156 81% 19% 

Ambiente logístico 156 83% 17% 

Gestão de transportes 156 92% 8% 

Gestão da qualidade 156 95% 5% 

Fonte: Autor 

 

Na tabela 11, o resultado por equipes dos 78 alunos referente aos tópicos 

mencionados no jogo, e suas respectivas relações de acertos e erros em relação á 

segunda fase. 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Tabela 11 – Resultado do questionário 2ª fase 

EQUIPES ACERTOS ERROS 

1 281 44 

2 276 49 

3 279 46 

4 277 48 

5 281 44 

6 281 44 
Fonte: Autor 

6.2.4 Comparação das fases 

 

No período de janeiro a fevereiro de 2016, houve a consolidação dos 

resultados da primeira fase e da segunda fase, abaixo os resultados do 

comparativo dos resultados de ambos os questionários dos 78 alunos e respectivas 

equipes.  

Na tabela 12, o resultado da evolução do aprendizado por ementas após à 

aplicado o instrumento pedagógico em sala de aula. 

Tabela 12 – Comparação das fases por ementas 

EMENTA FASE 
1 

FASE 
2 EVOLUÇÃO 

Gestão da logística 56% 65% 9% 

Logística empresarial 85% 93% 8% 

Produção e operações 84% 92% 8% 

Gestão de suprimentos 80% 92% 12% 

Gerenciamento de compras 92% 96% 4% 

Armazenagem e distribuição 80% 89% 9% 

Gestão de estoques 68% 78% 10% 

Sistemas de informação 61% 73% 12% 

Logística Integrada 71% 81% 10% 

Ambiente logístico 73% 83% 10% 

Gestão de transportes 84% 92% 8% 

Gestão da qualidade 87% 95% 8% 

Fonte: Autor 77% 86% 9% 
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Segue a visualização do percentual das fases um e dois na tabela 13 de 

aderência ao conhecimento, com resultado do questionário sobre tópicos de 

logística, antes do jogo e após o jogo. 

 

Tabela 13 – Comparação das fases por equipes 

Equipes FASE 1 FASE 2 EVOLUÇÃO 
1 76% 86% 10% 

2 77% 85% 8% 

3 77% 86% 9% 

4 75% 85% 10% 

5 79% 86% 8% 

6 78% 86% 9% 

Total Geral 77% 86% 9% 
Fonte: Autor 

 

Após a aplicação do jogo em sala de aula, é possível verificar uma aderência 

de 9,0% dos tópicos sobre logística empresarial após a aplicabilidade do jogo.  
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7 Conclusões 

O Objetivo do estudo em elaborar e avaliar instrumento didático de apoio, 

com uma metodologia para o suporte do ensino da logística, foi realizado através 

do Jogo da Logística empresarial no tabuleiro e mostrou uma interessante 

ferramenta para o aprendizado e verificação dos assuntos da disciplina, no ensino 

superior. Com elementos simples como o Tabuleiro, dados do jogo, as cartas e os 

pinos, permite grande flexibilidade, integração e amplitude de temas sobre a 

logística empresarial ao docente e discente, que a seu critério, ou conforme o 

andamento da disciplina, consegue enfatizar os temas e dar a profundidade 

desejada do conhecimento facilmente através da ludologia. 

A formatação no formato de um jogo de tabuleiro e os pinos traz poder de 

persuasão ao jogo, gerando um fascínio aos alunos já interessados em jogos e 

despertar curiosidade nos alunos indiferentes, para o conceito de aprender 

brincando. A dinâmica em sala de aula assume outro patamar, exigindo dos alunos 

e principalmente na construção de decisões para tomada de decisão e resolver os 

problemas propostos pelo jogo. 

Os objetivos do estudo em levantar, elaborar, desenvolver, avaliar e verificar 

a eficiência do instrumento e a metodologia, testando em ambiente físico, foi 

demonstrado com os resultados após a aplicação do instrumento para os 

discentes.  

No entanto, vale ressaltar que há pontos que devem ser tratados no jogo, 

como os pontos do relacionamento interpessoal dos alunos, gestão de equipes dos 

lideres das equipes e a psicologia entre ambos os discentes. Há também, a 

necessidade de melhorar o material de apoio ao aluno (os jogadores), elaborando 

manual, exemplos de como jogar. 

No entanto, uma certeza pode ser enunciada deste trabalho de estudo, que 

é a necessidade de usar as metodologias ativas de ensino para aprendizagem da 

logística em detrimento das aulas meramente expositivas, ícone máximo das 

metodologias passivas de ensino-aprendizagem. Tal abordagem baseada em jogos 

de tabuleiro permite não só a transmissão do conhecimento, mas também o 

desenvolvimento de habilidades e competências que não eram desenvolvidas 

anteriormente. E visível às posturas dos alunos como o planejamento, Iniciativa 
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para assumir responsabilidades, comprometimento para o resultado, capacidade 

de propor soluções em decisões sob pressão, dentre outras atitudes. 

Esta dissertação não pretende encerrar o assunto estudado, entretanto a 

experiência adquirida na aplicabilidade do jogo e permite que possa acrescentar 

sugestões que podem ser úteis para outros que desejarem projetar seus próprios 

jogos para o ensino da metodologia ativa. Muitos destas sugestões, são fruto da 

experiência recém-adquirida na construção, aplicabilidade do jogo. De um modo 

geral e função do jogo, é uma metodologia ativa, pode-se dizer que os resultados 

obtidos foram excelentes. O instrumento pedagógico (O jogo) chegou ao seu 

término de modo coerente em relações a expectativa do estudo da tese, pois as 

equipes dos alunos se portaram melhor ao longo do jogo foram aquelas que 

obtiveram o melhor índice de desempenho (chegaram ao fim). Houve, como era 

esperado na construção desta metodologia, algumas falhas, que foram 

evidenciadas ao longo da utilização do jogo.  

Estas falhas não chegaram a comprometer a aplicação do mesmo, e servem 

para sua melhoria em uma futura versão do jogo.  Os jogos apresentam vantagens 

em relação a outras metodologias de ensino presencial, como aulas expositivas e 

casos. Através dos jogos, há um aprendizado pela experiência pessoal, o que torna 

a assimilação dos conceitos, devido ao grau de envolvimento dos alunos. Outro 

aspecto relevante da aplicabilidade que é ressaltado pelo jogo, é o tratamento de 

assuntos voltados ao universo da logística, imprescindível para um bom 

desempenho das rodadas realizadas.  

Com o jogo da logística empresarial no tabuleiro, atingiu o objetivo de 

colocar o aluno a frente dos conceitos logísticos importantes para o curso de 

bacharelado de administração, como por exemplo, a visão de curto e longo prazo, 

relacionamentos com diversas áreas (produção, Marketing, finanças, etc.), 

adequação da evolução das etapas conforme a assertividade dos acertos dos 

conceitos e estudo de caso, envolvendo o trade-off dos custos logísticos e 

qualidade de atendimento. 

Pelo exposto neste estudo, entendemos que o jogo deveria merecer um 

espaço e um tempo maior na prática pedagógica cotidiana dos discentes e 

docentes, com isto, este o jogo de tabuleiro pode ser desenvolvido aplicado em 

sala de aula como um software educacional para computados e aplicativos para 

smartphone. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O instrumento didático de apoio desenvolvido, além de focar no 

conhecimento através de cartas com perguntas e respostas sobre as práticas da 

disciplina de logística empresarial para o curso de bacharelado em administração, 

foca em estratégias de aprendizagem de conteúdo através das cartas, dados e 

peças, tornando o jogo mais dinâmico para tentar despertar o interesse do aluno 

em jogar e consequentemente aprender com o jogo através da ludologia.  

Uma das características do jogo é que todos jogam até o final estimulando o 

ensino e aprendizagem. Com o jogo de tabuleiro para o ensino de Logística 

Empresarial é possível o aluno interagir com os colegas, criar estratégias e 

aprender as práticas na sala de aula.  

De acordo com a avaliação da satisfação do instrumento realizada, 

observou-se que houve retorno positivo e existem melhorias a serem realizadas, 

como a elaboração de um número maior perguntas e respostas, porém baseada no 

curso de logística empresarial com justificativas de cada resposta para consultas e 

um manual de apoio para que não haja dúvidas de regras. 

Observou no estudo a evolução por ementas dos 12 tópicos abordados, 58% 

destes conteúdos obtiveram um percentual igual ou superior a 9% de aderência, 

33% destas ementas com 8% de aderência e apenas 9% (uma ementa) abaixo da 

aderência da média geral com 4%. Através da ludologia dos jogos podem ser um 

grande aliado para ensino aprendizagem como metodologia ativa, o qual pode 

agregar conhecimento em aulas divertidas e proporcionando ao aluno o 

aprendizado através da diversão. 

Este trabalho demonstra a possibilidade de abertura de linhas de 

investigação, correlatas à temática apresentada da tese. Deste modo é possível 

sugerir as seguintes possibilidades de continuidade para serem desenvolvidas no 

futuro para o instrumento didático: 

 Possibilidade da realização de uma pesquisa, dentro desta mesma 

metodologia, em instituições de ensino superior (IES) em outros locais ou 

regionais. 

 Pode se realizar um estudo através de uma pesquisa qualitativa com o intuito 

de efetuar o levantamento de informações relevantes para aplicação desta 

metodologia com alunos de outras áreas de conhecimento (saúde e exatas).  
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 Realizar uma pesquisa em instituições de ensino superior (IES) com relevância 

e solidamente consolidada no mercado educacional brasileiro, procurar ampliar 

os horizontes em relação à educação, buscando novas temáticas e formas de 

motivar os docentes e discentes em sala de aula com esta metodologia 

aplicada neste estudo. 
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ANEXO 1: Teste de Conhecimento 

TESTE DE CONHECIMENTO 

 

1) O que é Logística (Conceito)? 

a) Processo de implementar e Planejar de maneira eficiente o fluxo e a 

armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, 

cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, sem o objetivo de 

atender aos requisitos do consumidor. 

b) Processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a 

armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, 

cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de 

atender aos requisitos do consumidor. 

2) A Origem do nome Logística foi em: 

a) Por volta de 2013 foi criada a posição de “Marechal General de Logis”, cujo título 

se originou do verbo Chinês “loger”, que significar Armazenar. 

b) Por volta de 1670 foi criada a posição de “Marechal General de Logis”, cujo título 

se originou do verbo francês “loger”, que significar alojar. 

3) A “difícil” missão do Profissional de Logística é... 

a) Equilibrar duas importantes variáveis: Custos e Nível de serviço. 

b) Equilibrar duas importantes variáveis: Projetos e Processos. 

4) Um Principal pressuposto da logística integrada é. 

a)  Atender dentro do prazo de entrega estipulado entre os clientes x fornecedores. 

b) Atender fora do prazo de entrega estipulado entre os clientes x fornecedores. 

5) Destacado que a logística trata da criação de valor, ou seja, valor para os 

clientes e fornecedores da empresa, e valor para todos aqueles que têm nela 

interesses diretos. Nesse contexto, assinale a opção CORRETA. 

Nome:  

 

Data:  

Curso:  

Administração 
 

Disciplina:  

Logística Empresarial 
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a)  Produto Correto, no Local Certo, na Hora certa, de acordo com as Condições 

Combinadas. 

b) Produto Correto, no Local Certo, na Hora certa, sem levar em consideração as 

Condições Combinadas. 

6) A Logística de distribuição tem como principal tarefa. 

a)  A entrega dos produtos acabados para o cliente. Trata-se de processamento de 

pedidos, armazenagem e transporte. 

b) Todas as operações relacionadas com a reutilização de produtos e materiais, 

aumentando o custo de logística. 

7) Sobre a Logística reversa, assinale a alternativa correta. 

a) Todas as operações relacionadas com a reutilização de produtos e materiais. 

b) As operações de logística relacionadas na industrialização dos produtos. 

8) Em função do mercado cadê vez mais exigente, as pequenas e médias 

empresas têm procurado reestruturar seus processos administrativos e 

operacionais com o intuito de se tornarem competitivas, Assinale a 

alternativa correta referente ao conceito de Cadeia de suprimentos descrita 

por Kaminsky (2010): 

a) É um conjunto de abordagens para integrar os fornecedores, as operações, os 

armazéns, de forma que a mercadoria seja produzida e a na quantidade certa, para 

a localização certa e no tempo certo, de forma a minimizar os custos do sistema, 

ao mesmo tempo, que atinge o nível de serviço. 

b) Os processos diversos fluem através de apenas uma organização, iniciando com 

as matérias-primas, integrando fluxos comerciais e encerrando com produtos 

acabados estocados na empresa. 

9) Analise as afirmativas sobre Supply Chain Management e assinale V 

(verdadeiro) ou F (falso). 

( ) A Supply Chain Management é um termo que capta a essência da logística 

integrada e ultrapassa, destaca as interações que ocorrem entre as funções de 

marketing, logística e produção no âmbito da organização. 

( ) A Supply Chain Management só se aplica às empresas varejistas de médio e 

grande porte. 

( ) As organizações públicas não utilizam a Supply Chain Management por onerar 

em demasia os serviços. 
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( ) A Supply Chain Management começa na Produção e termina no distribuidor de 

mercadorias. 

A seqüência correta encontrada, de cima para baixo, é: 

a) V, F, F, F 

b) V, V, F, F 

10) O que você entende por Efeito Chicote na Cadeia de Suprimentos. 

a) É o resultado da discrepância entre a demanda real e a prevista, unida à 

intenção das empresas alinharem sua oferta a essa demanda, sem deixar de 

atendê-la.  

b) É índice de rotatividade de um determinado item é determinado pela divisão do 

seu consumo médio em um período pelo estoque médio. 

11) Analise as afirmativas sobre o ERP (Enterprise Resource Planning) e 

assinale V (verdadeiro) ou F (falso). 

( ) Os sistemas ERP podem informar qual o nível de estoque atual de um produto 

em determinado depósito, mas são fracos para determinar quanto de estoque é 

necessário para se atingir um determinado nível de serviço.  

( ) Termo “ERP” foi cunhado em 1990. 

( ) As organizações públicas não utilizam o ERP – Enterprise Resource Planning 

por não utilizar software de gestão de Recursos Empresariais. 

( ) O ERP não é uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos 

departamentos de uma empresa. 

A seqüência correta encontrada, de cima para baixo, é: 

a) V, F, F, F 

b) V, V, F, F 

12) Os autores afirmam que a Supply Chain Management é uma forma de 

gestão desenvolvida para alinhar todas as atividades de produção de forma 

sincronizada, visando reduzir custos, minimizar ciclos e maximizar o valor 

agregado pelo cliente final, Podemos definir que Cadeia de Suprimentos.. 

 

a) É um sistema por meio do qual empresas e organizações interligadas 

entregam produtos e serviços a seus consumidores. 

b) São sistemas transacionais que tendem a focar no nível operacional, não 

possuindo muita capacidade analítica para suportar decisões de planejamento. 
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13) A tecnologia de informação possibilita a transferência automática de 

informações e documentos, apoiando a convergência entre materiais vindos 

dos canais de suprimento e dos bens e serviços oferecidos nos canais de 

distribuição para atender à demanda do mercado, neste contexto, o que é 

Planejamento de Recursos Empresariais? 

a)  É um software que permite a integração dos dados e informações de uma 

empresa, onde todos os dados manipulados pelos setores da empresa são 

armazenados na base de dados central. 

b) É uma técnica que prioriza os itens por ordem de valor de consumo. 

14) Assinale a alternativa que correspondem sobre a Atividades para 

Implementar a Filosofia da Cadeia de suprimentos. 

a)  Comportamento Integrado, Informações Mutuamente Partilhadas, Riscos e 

Recompensas mutuamente Partilhadas, O mesmo objetivo e mesmo foco no 

serviço ao cliente, a Integração de processos e a Parceria para construir e manter 

relacionamento de longo prazo. 

b) São as funções administrativas relacionadas com o fluxo de materiais dos 

fornecedores diretos da empresa até seus clientes diretos, inclusive os 

departamentos de compras, armazenagem, inspeção, produção, manuseio de 

materiais e expedição e distribuição. 

15) O gerenciamento da cadeia de suprimentos exige o planejamento da 

fabricação e da movimentação de produtos com muitos meses de 

antecedência, assinale a afirmativa que melhor define o processo de 

Planejamento de Demanda. 

a) É um processo de busca de informações acerca do valor das necessidades 

futuras de um item ou um conjunto de itens.  

b) É um processo que engloba as atividades importantes para disponibilizar bens e 

serviços aos consumidores. 

16) O resultado da discrepância entre a demanda real e a prevista, unida à 

intenção das empresas alinharem sua oferta a essa demanda, Podemos 

definir como o.. 

a) Planejamento de Recursos Empresariais 

b) Efeito Chicote 

17) Destacado sobre a importância de estoques nas organizações, assinale V 

(verdadeiro) ou F (falso). 
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(  ) Para se antecipar a uma demanda futura. 

(  ) Para cobrir flutuações no fornecimento ou na demanda. 

(  ) Para compra ou produção em grandes quantidades além das necessitadas 

visando economia de escala.  

(  ) Para se proteger contra flutuações de preço (inventory hedge) ou contra 

incertezas no fornecimento. 

A sequência correta encontrada, de cima para baixo, é: 

a) V, F, F, V 

b) V, V, V, V 

18) Qual é o Gráfico (Representação) utilizado para a visualização da 

movimentação (Entrada e Saída) na gestão de estoques? 

c) Curva Dente de Serra. 

d) Diagrama de Ishikawa. 

19) Com relação ao MRP I (Material Requirements Planning), assinale V 

(verdadeiro) ou F (falso). 

(   ) Não permite o planejamento de compras, de contratações ou demissões de 

pessoal, necessidades de capital de giro, necessidades de equipamentos e demais 

insumos produtivos. 

(   ) Conceito introduzido em 1975 por Joseph Orlicky e nasceu da necessidade de 

se planejar o atendimento da demanda dependente, aquela que decorre da 

demanda independente. 

(   ) Baseia-se na explosão dos produtos, levando ao conhecimento detalhado de 

todos os seus componentes e insumos necessários à fabricação, fica fácil o cálculo 

detalhado do custo de cada produto. 

(   ) Situações de diferentes cenários de demanda podem ser simuladas e ter seus 

efeitos analisados; é um excelente instrumento para a tomada de decisão 

gerencial. 

A sequência correta encontrada, de cima para baixo, é: 

c) F, V, V, V 

d) V, V, V, V 

20) Acerca do planejamento, Programação e controle da produção, assinale a 

opção correta? 
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a) O sistema de PPCP deve informar corretamente a situação corrente dos 

recursos – o que envolve pessoas, equipamentos, instalações, materiais – e das 

ordens – de compra e de produção -, além de ser capaz de reagir de forma eficaz. 

b) Em um sistema de planejamento e controle empurrado, os passos e as 

especificações são estabelecidos pela estação de trabalho do consumidor, que 

puxa o trabalho da estação de trabalho posteriormente. 

21) Quais são os Modelos de Previsão de Demanda? 

a) Os Modelos são Técnicas Qualitativas (Pesquisa da Equipe de Vendas, 

Pesquisa junto a Clientes, Analogia Histórica, Pesquisa de Mercado) e Técnicas 

Quantitativas (Regressão Linear, Média Móvel, Média Ponderada Móvel, 

Exponencial Móvel e Ajustamento Sazonal (para fenômenos sem tendências). 

b) Os Modelos são Técnicas Quantitativas (Pesquisa da Equipe de Vendas, 

Pesquisa junto a Clientes, Analogia Histórica, Pesquisa de Mercado) e Técnicas 

Qualitativas (Regressão Linear, Média Móvel, Média Ponderada Móvel, 

Exponencial Móvel e Ajustamento Sazonal (para fenômenos sem tendências). 

22) Entre as principais técnicas de administração de materiais, encontra-se 

aquela que busca a eliminação de tudo o que não agrega valor ao produto ou 

serviço, utilizando-se de baixos inventários desde o fornecedor até o produto 

acabado posto no cliente. Assinale a alternativa que, corretamente, denomina 

essa técnica. 

a) Just-in-time. 

b) Jidoka. 

23) O Just in Time é um conjunto de técnicas japonesas que revolucionou o 

conceito de produção e influenciou todo o pensamento ocidental. Com 

relação ao sistema de produção Just in Time, avalie as características abaixo: 

I - Altos níveis de estoque. 

II - Lotes unitários de produção. 

III - Produção puxada. 

IV - Produção sempre do máximo possível. 

V - Produção somente quando necessário. 

VI - Aumento de produtividade. 

VII - Uso de kanbans no processo de produção. 

VIII - Baixo custo de estoque em processo. 

IX - Uso apenas em ambientes industriais. 
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Das características listadas acima, as que estão totalmente relacionadas ao 

sistema de produção Just in Time são, APENAS,  

24) O que é estoque em Transito? 

a) São itens que estão se movimentando de um local para outro. 

b) É aquele resultante do processo de reabastecimento e é necessário para 

atender à demanda sob condições de certeza. 

25) Por que estocar? 

a) Para se antecipar a uma demanda futura, para cobrir flutuações no fornecimento 

ou na demanda (usualmente conhecido como estoque de segurança), para compra 

ou produção em grandes quantidades além das necessitadas imediatamente 

visando economia de escala, para cobrir o tempo necessário para movimentar bens 

de um local para outro, para se proteger contra flutuações de preço ou contra 

incertezas no fornecimento. 

b) Para informar corretamente a situação corrente dos recursos – o que envolve 

pessoas, equipamentos, instalações, materiais – e das ordens – de compra e de 

produção -, além de ser capaz de reagir de forma eficaz. 

a) II, III, V, VI, VII e VIII 

b) II, III, V, VII e VIII 
 

 


