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Resumo: Descreve o processo de modelagem e simulação em uma ferramenta denominada 
SIMADM, desenvolvida pela UFRN. Adotou-se a metodologia denominada de Dinâmica de  
Sistemas (DS), que busca compreender a evolução de um sistema ao longo do tempo. O  
modelo selecionado para este trabalho foi o "Jogo da Cerveja", que compreende a estrutura  
de  uma cadeia  de  suprimentos  envolvendo atores  como fábrica,  distribuidor,  varejista  e  
atacadista. Durante a pesquisa, foram levantados alguns modelos de simulação do “Jogo da  
Cerveja”, para fins de seleção de um modelo exemplo. Este foi compreendido e traduzido 
para um modelo causal,  cadastrado no SIMADM e validado através de testes comparativos 
para calibragem e proximidade com o modelo adotado como referência. Enquanto resultado,  
tem-se  o  modelo  do  “Jogo  da  Cerveja” disponibilizado  na  internet  através  do  software  
SIMADM, para fins de apoio ao ensino-aprendizado de conceitos relacionados à Engenharia  
de Produção e Administração. 
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1- Introdução

As ciências naturais descobriram o “caos”. As ciências sociais encontraram a “comple-
xidade”. Entretanto caos e complexidade não são características de uma nova realidade; são 
características de nossas percepções e entendimentos. Se vemos o mundo tornando-se mais 
complexo e caótico, isto é devido em boa parte ao uso de conceitos inadequados para explicá-
lo (GHARAJEDAGHI APUD FERNANDES, 2001).  As regras do jogo competitivo estão 
mudando em magnitude e velocidade, então pode parecer que tudo está muito mais complexo 
e imprevisível.  Para compreender novos paradigmas faz-se necessária a aprendizagem de no-
vas linguagens, sem as quais torna-se quase impossível comunicar, dialogar, entender e resol-
ver os problemas que parecem complexos à nossa vista. A evolução do conhecimento científi-
co é uma prova disto.(FERNANDES, 2001)

Tomada de decisão e aprendizado em um mundo que apresenta crescente complexida-
de dinâmica requer que nos tornemos pensadores sistêmicos. Isso significa que haja uma ex-
pansão nas fronteiras de nossos modelos mentais e desenvolvimento de ferramentas para com-
preender como a estrutura de sistemas complexos afeta o comportamento do próprio sistema.

É  a  “complexidade  dinâmica”  (SENGE,  1990)  que  justifica  uma  situação 
organizacional supostamente previsível produza resultados surpreendentes ou até totalmente 
opostos aos desejados. O êxito, na maioria das situações gerenciais, está na compreensão de 
situações  de  complexidade  dinâmica  que,  mesmo  sendo  tão  comuns  nos  ambientes 
organizacionais,  é  muito  pouco  estudada  em  cursos  de  Engenharia  da  Produção  e 
Administração. 

A Dinâmica de Sistemas (DS) é uma perspectiva e um conjunto de ferramentas con-
ceituais que auxilia na compreensão da estrutura e na dinâmica de sistemas complexos. DS 
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também é um método rigoroso de modelagem que utiliza simulações em computador para de-
finir organizações e políticas mais efetivas (SOUSA, 2006). Tais ferramentas permitem a cria-
ção de simuladores gerenciais (STERMAN, 2000) – mundos virtuais onde espaço e tempo po-
dem ser comprimidos e desacelerados de tal forma a permitir a experimentação de efeitos co-
laterais de longo prazo, aprendizado, e o projeto de estruturas e estratégias de alto desempe-
nho.

A importância das ferramentas de simulação é enfatizada por Sterman (2000) por estas 
explicitarem  elementos  de  complexidade  dinâmica,  normalmente  omitidos  por  nossos 
modelos mentais, permitindo de maneira prática a avaliação de nossos pressupostos a cerca de 
uma situação complexa e o teste de políticas alternativas para dados problemas e otimizando o 
processo de aprendizado. Dessa forma, ocorre neste processo a exposição de premissas sobre 
questões importantes da organização, que possibilitam novas idéias e perspectivas através do 
diálogo, que seriam muito difíceis ou impossíveis de serem obtidas individualmente.

O objetivo deste trabalho é descrever o processo de modelagem e simulação em uma 
ferramenta computacional denominada SIMADM, desenvolvida pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte – UFRN, como apoio ao ensino da Administração. Para tanto, adotou-se 
a metodologia “Dinâmica de Sistemas”, e foi incorporado no software o modelo do "Jogo da 
Cerveja", que compreende a estrutura de uma cadeia de suprimentos. Este modelo explicita a 
dificuldade  que  os  gestores  têm  ao  interagir  com  a  complexidade  dinâmica  inerente  à 
realidade organizacional em que estão inseridos.

2 - Dinâmica de Sistemas

A Dinâmica de Sistemas (DS) foi concebida há 45 anos quando Jay Forrester publicou 
o  livro  Industrial  Dynamics.  Desde  então,  este  campo  tem  se  expandido  passando  a 
contemplar pesquisadores e praticantes das mais diversas áreas do conhecimento,  como a 
medicina,  economia,  sociologia,  planejamento  militar,  além  do  domínio  dos  negócios 
(FERNANDES, 2001). 

Historicamente,  a  DS  integra  três  campos  de  conhecimentos:  1)  a  engenharia  de 
controle  e  os  conceitos  de  realimentação e  auto-regulação;  2)  a  cibernética  e  o  papel  da 
informação  em  sistemas  de  controle;  3)  a  teoria  da  decisão  em  organizações  humanas 
(MEADOWS APUD FERNANDES,  2001).  Por  meio  da  Dinâmica  de  sistemas,  pode-se 
operar  através  de  uma  lógica  diferente,  indo  além  do  clássico  emprego  da  pesquisa 
operacional no qual os problemas são bem definidos. 

Como o nome sugere,  a  Dinâmica  de  Sistemas busca  entender  a  evolução  de  um 
sistema ao longo do tempo. Esta abordagem tem como principal premissa o fato de que o 
comportamento de um sistema é determinado por sua estrutura interna. Logo, se utilizando de 
uma linguagem própria para modelar um sistema, é possível investigar o seu comportamento 
ao longo do tempo; ou seja, testar os diferentes tipos de comportamento que o sistema real 
pode  experimentar,  tornando  viável  a  identificação  e  avaliação  de  melhorias  potenciais, 
através  da adoção de um ou mais  pontos  de alavancagem (FERNANDES, 2001).  É uma 
metodologia que busca mapear sistemas organizacionais ou sociais, procurando examinar a 
inter-relação de suas influências,  vendo-as num contexto sistêmico e entendendo-as como 
parte de um processo comum. Por intermédio da simulação, propõe a compreensão de como o 
sistema  em foco  evolui  no  tempo  e  como mudanças  em suas  partes  afetam todo  o  seu 
comportamento (ANDRADE, 1997).
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De acordo  com a  perspectiva  sistêmica,  da  qual  a  DS é  derivada,  a  maioria  dos 
gestores busca resolver os problemas organizacionais de maneira reativa e focada em eventos 
e  soluções  de  curto  prazo.  Comumente  eles  se  baseiam em conhecimento  e  experiências 
anteriores e analisam o problema dividindo-o em várias partes.  No entanto,  a forma mais 
profunda de resolução de problemas é a identificação das causas subjacentes aos padrões de 
comportamento  do  sistema,  permitindo  que  estes  padrões  sejam  modificados  através  da 
compreensão estrutural  do sistema (SENGE, 1990).  Esta  abordagem deve considerar  toda 
estrutura sistêmica, as partes do sistema e seus inter-relacionamentos. Segundo Senge (1990), 
a prática de operar com base nos eventos imediatos e superficiais são formas limitadas no 
sentido  de  produzir  resultados  sustentáveis  e,  não  raro,  trazem  conseqüências  contrárias 
àquelas desejadas.

A  fim  de  tratar  a  complexidade  na  prática,  a  DS  busca  construir  modelos 
representativos do sistema, simulando seu comportamento ao longo do tempo, reproduzindo 
comportamentos problemáticos e avaliando o impacto de novas políticas na condução deste 
sistema.

Diferente dos sistemas lineares, em um sistema dinâmico as decisões são derivadas de 
informações  sobre o sistema.  Estas  decisões  são convertidas  em ações  que  interferem no 
comportamento do sistema. Quando novas informações são geradas, é possível se avaliar qual 
o impacto da decisão passada no sistema em questão. (FERNANDES, 2003). A modelagem 
da DS está orientada para mapear a  estrutura,  e  por  intermédio da simulação,  verificar  o 
impacto das decisões, e testar diferentes políticas e soluções para operação do sistema. Tais 
procedimentos abrem espaço para diferentes tipos de aplicações da DS no âmbito da gestão.

2.1. Abordagens de modelagem de um sistema em Dinâmica de Sistemas

Na representação dos sistemas dinâmicos e não-lineares, é preciso que uma linguagem 
propriamente  sistêmica  seja  utilizada,  tendo  em  vista  que  a  nossa  linguagem  linear  e 
cartesiana é insuficiente. (SENGE, 1990) Partindo do pressuposto de que a linguagem modela 
a  percepção,  uma nova  linguagem traria  novas  formas de  pensamento  que  facilitariam o 
entendimento dos sistemas complexos dinâmicos. Dessa forma, haveria um rompimento com 
o pensamento linear, que espelha nossa linguagem escrita e falada e pressupõe relações de 
causa-efeito  que  impedem  a  percepção  de  situações  envolvendo  complexidade  dinâmica 
(ANDRADE, 1997).

Em  dinâmica  de  Sistemas,  duas  formas  de  modelagem  são  empregadas  para 
caracterizar um sistema: a abordagem soft e hard.

2.1.1. Abordagem Soft: Diagrama de Enlace Causal

Uma das aplicações resultantes da modelagem soft é a possibilidade de visualização de 
qualquer sistema humano, através da identificação das suas características, das relações causa-
efeito e das estruturas de feedback. 

Tal tarefa utiliza a técnica dos chamados diagramas de Enlace Causal, os quais são 
diagramas  de  natureza  qualitativa  que  possibilitam  uma  maior  compreensão  do 
comportamento do sistema devido à simplicidade com que seus elementos e a interação entre 
eles  são  representados  de  maneira  estruturada.  (ANDRADE,  1997)  Tais  diagramas 
apresentam  ordenadamente  as  variáveis  do  modelo  e  suas  relações  de  causa  e  efeito, 
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permitindo  que  se  identifique  como  os  elementos  podem  interagir  e  influenciar  todo  o 
sistema. (BASTOS APUD MEDEIROS, 2004).

De  acordo  com  Sterman  (2000),  os  diagramas  de  enlace  causal  cumprem  um 
importante  papel  na  modelagem dos  sistemas  por  servir  como  um esboço  das  hipóteses 
causais  e  possibilitar  que  os  pressupostos  estruturais  dos  sistemas  sejam  explicitamente 
comunicados. Segue abaixo um exemplo sobre um diagrama causal.

Figura 1: Abordagem Qualitativa – Diagrama de Enlace Causal
Fonte: Kauffman (1981)

2.1.2. Diagramas de Fluxos e Estoques

São diagramas com representações mais elaboradas da dinâmica de funcionamento dos 
sistemas, possibilitando que haja uma operacionalização no sistema, ou seja, a visualização de 
seu comportamento por meio de modelos de simulação computacional. Durante o processo de 
modelagem com o intuito de construir um modelo de simulação computacional, é sugerido 
que  os  diagramas de  enlace  causal  sejam adotados  previamente  ao diagrama de  fluxos  e 
estoques  visando  uma  maior  compreensão  do  comportamento  do  sistema.  (ANDRADE, 
1997). 

Os fluxos e estoques são facilmente identificados no cotidiano. Os estoques podem ser 
quantidades de funcionários em uma empresa, saldo na conta bancária, tempo de atendimento 
ao cliente, índice de participação no mercado, etc. Por outro lado, admissão e demissão dos 
funcionários representam o fluxo no diagrama, bem como depósitos ou saques financeiros na 
conta  bancária  e  aumento  ou  diminuição  na  participação  em  determinado  segmento  de 
mercado.  (STERMAN,  2000).  Segue  abaixo  um  exemplo  de  fluxos  e  estoques  para  um 
modelo de poupança privada. 
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Figura 2: Abordagem Quantitativa – Diagrama de Fluxos e Estoques
Fonte: Medeiros (2004)

3 - Software de Simulação Empresarial (SIMADM)

A aplicação que mais significativamente tem crescido em termos de interesse pelo uso 
da DS consiste na utilização dos modelos de simulação como laboratórios de aprendizagem. 
Através da construção dos chamados “micro-mundos” ou simuladores de vôo gerencial (ma-
nagement flight simulators) Morecroft & Sterman (1994), busca-se desenvolver um ambiente 
de aprendizagem, tendo por base o computador.

O SIMADM é um software livre, disponível na Internet, resultado do projeto SIM-
FINEP. Voltado para área educacional, visa servir como ferramenta de apoio à formação dos 
alunos  (e  professores)  da  área  de  gestão,  nos  cursos  de  graduação  e  pós-graduação  em 
Administração das Instituições de Ensino Superior,  apoiando e enriquecendo os conceitos 
explicados pelo professor em sala de aula, e permitindo que os alunos possam vivenciar a 
gestão administrativa através da interação com modelos de simulação disponibilizados pelo 
professor (UFRN, 2006).

Por meio deste software, o aluno pode tomar decisões nas diversas áreas do curso, 
como  Marketing  e  Vendas,  Finanças,  Recursos  Humanos  e  Produção  e  Operações, 
executando  cada  ciclo  de  simulação  após  entrar  com  valores  para  as  decisões.  Como 
resultado,  o  aluno  pode  visualizar  o  comportamento  das  variáveis,  através  de  gráficos  e 
tabelas  de  acordo  com  suas  necessidades.  Dessa  forma,  decisões  como  contratação  de 
funcionário, investimento em divulgação de um determinado produto ou compra de matéria-
prima, por exemplo, resultarão em conseqüências intuitivamente esperadas ou inesperadas em 
curto e longo prazo, favorecendo o aprendizado.

Diferente dos jogos empresariais amplamente divulgados, em que um usuário toma 
decisões específicas dentro de um contexto específico, o SIMADM se assemelha mais a um 
ambiente de aprendizado, em que quaisquer contextos (modelos) podem ser disponibilizados, 
desde que o professor tenha interesse em fazê-lo para sua turma.

O principal objetivo desta ferramenta incorporada ao ensino é colaborar no exercício 
do  pensamento  sistêmico  do  gestor  em  formação,  explicitando  relacionamentos  entre 
conceitos das áreas de uma organização, e conseqüências de decisões de longo prazo.

Dessa forma, pretende-se desenvolver a habilidade destes profissionais em lidar com 
complexidade dinâmica inerente a realidade do ambiente empresarial, provendo assim uma 
alternativa ao ensino de conceitos em sala de aula. 

Enquanto benefícios, a adoção desta ferramenta permitirá um maior enriquecimento 
dos  conceitos  ministrados  em  sala  de  aula,  através  da  construção  e  experimentação  de 
modelos de simulação, construção e execução de modelos de simulação de acordo com a 
realidade  ao  qual  o  curso  se  insere,  favorecimento  de  um  maior  compartilhamento  de 
aprendizado entre  professores e  alunos,  através de modelos  de simulação disponível  para 
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todos, favorecimento de maior visão sistêmica entre professores e alunos pela explicitação dos 
inter-relacionamentos  entre  as  diversas  áreas  de  uma  organização  e  experimentação  de 
modelos  baseados  em casos  reais  construídos  possibilitando que  decisões  errôneas  sejam 
tomadas, sem maiores riscos.

4 – O Jogo da Cerveja

O Jogo da Cerveja é simulador gerencial de tomada de decisões , designado para o 
ensino de princípios da ciência gerencial, conceitos e ferramentas do pensamento sistêmico. 
Trata-se de um conhecido exemplo da estrutura da cadeia de suprimentos, que simula o fluxo 
de  materiais  e  informações  numa  cadeia  simplificada  d  eprodução  e  distribuição. 
Desenvolvido inicialmente como um jogo de tabuleiro pelo System Dynamics Group do MIT 
Sloan  School  of  Management,  tinha  o  objetivo  de  ensinar  princípios  da  ciência  do 
gerenciamanto (EREN et al, 2006) (CHECCHINATO, 2002)

O Jogo da Cerveja desempenha o papel de colocar seus participantes em um tipo de 
organização pouco percebido, mas amplamente predominante: um sistema responsável por 
produzir  e  expedir  bens  comerciais,  como acontece  em todos  os  países  comercializados. 
Nesse caso trata-se de um sistema de produção e distribuição de uma única marca de cerveja 
(SENGE, 1990). Na verdade, o modelo no qual se baseia o jogo é uma simplificação da vida 
real,  pois  na  verdade,  uma  fábrica  de  cervejas  possui  vários  distribuidores,  centenas  de 
atacadistas e milhares de varejistas. 

Existem 4 posições  ou companhias  que fazem parte  do jogo:  fábrica,  distribuidor, 
atacadista  e  varejista.  O jogador  de  cada  posição  tem a  liberdade  de  tomar  suas  deisões 
objetivando  a  maximização  dos  seus  lucros.  Cada  uma  dessas  companhias  ou  posições 
mantém seus  próprios  estoques,  em geral  a  cerveja  sendo  produzida  ou  recebida  de  um 
fornecedor,  a  cerveja  em  estoque  e  a  cerveja  mandada  diretamente  para  o  consumidor. 
Adicionalmente,  cada  um tem que  manter  a  faixa  dos  registros  de  pedidos  insatisfeitos, 
recebimento de novos pedidos,  processamento deles e  envio de novas ordens.  Finalmente 
existe o estoque de dinheiro, uma vez que a meta do jogo e minimizar coletivamente os custos 
para estocagem e para estar com estoque zero. Existem fluxos de expedição ou custos a cada 
período os quais são acumulados nesse estoque (SCHAFFERNICHT, 2006). 

As análises dos experimentos com o jogo da cerveja relevam que o inventário e os 
níveis de pedidos dos setores, independente do padrão de demanda fornecido, exibem três 
principais  padrões  de  comportamento:  oscilações,  amplificações  e  atraso  de  fases.  Esses 
padrões de comportamento ocorrem mesmo sob condições muito estáveis de mercado. Os 
jogadores reconhecem o fato de que suas próprias ações são a real causa desse padrão de 
comportamento cíclico, no qual na vida real a maioria das pessoas está inclinada a atribuir 
mais a causa dos efeitos indesejados do que á estrutura interna do sistema (EREN et al, 2006)

5 – Metodologia da Pesquisa

Para  realização  da  pesquisa,  optou-se  pela  adoção  da  metodologia  processo  de 
modelagem  baseado  em  Sterman  (2000).  As  etapas  encontram-se  descritos  nos  tópicos 
posteriores, além da pesquisa efetivamente realizada.
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5.1. Definição do Problema

Nesta etapa, foram levantadas algumas possibilidades de modelos problemas a serem 
trabalhados. Optou-se pelo “jogo da cerveja”, por sua disseminação e quantidade de trabalhos 
e laboratórios realizados com executivos e estudantes ao redor do mundo (SENGE, 1990). 
Um modelo simplificado do “jogo da cerveja” foi o selecionado, baseado em Bean (2006). 
Neste modelo, os únicos autores inseridos participantes são o varejista e a indústria, e toda 
dinâmica da cadeia se baseia na interação entre estes autores.

 
5.2. Formulação da Hipótese Dinâmica  

Nesta  etapa,  foi  construído  o  diagrama  causal  do  “jogo  da  cerveja”,  ou  seja,  as 
principais variáveis representando a estrutura do modelo com os relacionamentos qualitativos 
entre elas. A figura a seguir exibe este diagrama, baseado no modelo mental de um dos atores 
inseridos no modelo, o varejista.

Figura 3: Modelo Causal Baseado no Varejista
Fonte: Dados da Pesquisa, 2006

Nesta  figura,  considera-se  que o estoque de  caixas  cervejas seja  influenciado pela 
demanda dos clientes, gerando pedidos ao fornecedor, sendo orientado pelo estoque desejado, 
tendo em vista que este estoque deve estar em equilíbrio com a demanda. Caso não haja este 
equilíbrio, os pedidos dos clientes se acumulam e geram pendências no sistema.

5.3. Formulação do Modelo de Simulação

O mapa causal anterior foi traduzido em um modelo de fluxos e estoques no software 
Ithink,  e  posteriormente  definido  em uma estrutura  reconhecida pelo software  SIMADM, 
sendo sua estrutura cadastrada através das variáveis e influências (relacionamentos entre as 
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variáveis),  baseadas  em  fórmulas  matemáticas  e  lógicas  e  cadastradas  no  software  pela 
internet. 

5.4. Testes do Modelo

Por  fim,  o  modelo  “Jogo  da  Cerveja”  foi  testado  para  verificar  se  havia 
disparidades  entre  o  comportamento  do  sistema  observado  em Bean  (2006)  e  o  modelo 
incorporado ao SIMADM. Conforme figura a seguir, baseado apenas na decisão de pedidos 
para  fábrica  por  parte  do  usuário,  o  software  simula  comportamentos,  em  cada  mês, 
principalmente da variável “Acúmulo de demanda”, o qual o usuário deverá torná-la igual ao 
valor zero. 

Figura 4: Software SIMADM – Tela de Simulação do “Jogo da Cerveja”
Fonte: Dados da Pesquisa, 2006

6 – Considerações finais

As  experiências  demonstram,  como  o  jogo  da  cerveja  (SENGE,  1990),  que 
dependendo  das  decisões  e  das  estruturas  de  feedbacks  e  delays,  um  sistema  pode 
experimentar efeitos contra-intuitivos dependentes do tempo, que trabalharão de forma oposta 
aos resultados pretendidos.
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Como  parte  e  todo  se  combinam  para  gerar  comportamentos?  Como  se  tentou 
evidenciar, a simulação - ao comprimir o tempo espaço, potencializando um ambiente virtual 
e  livre  de  riscos  -  promove  e  facilita  uma  reflexão  mais  profunda  sobre  as  escolhas 
estratégicas.

Ao se incorporar o modelo de “Jogo da Cerveja” no software SIMADM, possibilitou-
se que este modelo possa ser adotado por usuários de maneira livre e que apóie o ensino-
aprendizado  em  Administração.  Conseqüentemente,  será  possível  que  usuários  possam 
experimentar uma cadeia de suprimentos, em que apesar de sua estrutura simples do sistema, 
o comportamento gerado a partir da interação com o usuário é muitas vezes contra-intuitivo, 
tendo em vista que nosso raciocínio limitado é incapaz de lidar com a complexidade dinâmica 
inerente a este modelo.

Pretende-se, a partir do presente trabalho, disponibilizar este modelo com alunos de 
administração  da  UFRN,  possibilitando  que  compreendam  a  importância  da  percepção 
sistêmica  em  detrimento  de  um  raciocínio  local  e  limitado  muitas  vezes  adotado  pelos 
gestores. 
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