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Resumo: Apesar do ensino superior no país sempre ter passado por dificuldades, algumas 

instituições encontram, por iniciativas próprias, formas para dinamizar o ensino que 

auxiliam diretamente na melhoria da qualidade da formação acadêmica. Portanto, esta 

pesquisa se propõe a conhecer o nível de percepção dos professores e alunos em relação às 

práticas de ensino empregadas na disciplina de Administração de Materiais, para que seja 

possível apresentar sugestões de novas práticas de ensino para o curso de Administração da 

UFPB. A pesquisa foi de caráter exploratório e descritivo, tendo como população alvo 

professores e alunos da disciplina de Administração de Materiais, juntamente com os 

gestores do projeto SIMADM – Software de Simulação Empresarial: Ferramenta de Apoio ao 

Ensino da Administração, na UFRN, durante o mês de junho/2006. Tem por base a ideologia 

do pensamento sistêmico e novas tecnologias nas áreas de materiais/logística e sistemas de 

informação. Diante dos resultados apresentados, torna-se evidente a necessidade de mudar a 

atual metodologia de ensino do curso de Administração da UFPB, além da capacitação dos 

professores em relação à disciplina que lecionam e a novas práticas de ensino, para que 

possam desenvolver no aluno as competências técnicas e as habilidades fundamentais para a 

formação do administrador. 
Palavras-chave: Logística; Sistemas de Informação; Simulação Empresarial; Pensamento 

Sistêmico. 
 
 

1. Introdução 
 

O ensino superior no país tem passado por diversas dificuldades, sejam elas 
financeiras, de planejamento, ou até de redefinição nas metodologias de ensino, algumas 
instituições encontram, por iniciativas próprias, formas para dinamizar o ensino, auxiliando 
diretamente na melhoria da qualidade na formação dos acadêmicos. 

Essas iniciativas tornam-se possíveis através de projetos, adequados a cada curso, 
voltados para a melhoria do ensino. Os objetivos desse tipo de projeto visam, basicamente, 
dinamizar as aulas e preparar o aluno para a realidade do mercado de trabalho, tornando o 
estudo cada vez mais prático, em vez do estilo tradicional de ensino, que ainda é muito 
utilizado no país. Sendo assim, tem-se uma reestruturação da metodologia do ensino na 
graduação.  

Nesses últimos anos, o curso de administração de empresas pode ser considerado o 
maior curso de graduação no país. Entende-se assim, que não só o curso deverá voltar-se para 
atender as necessidades demandadas pelo mercado, mas colaborar diretamente na melhoria da 
eficiência e dos resultados empresariais. Nota-se, desta forma, a importância da aproximação 
do conteúdo teórico e as ações praticadas no dia-a-dia das empresas. 

A exemplo do que acontece em outras universidades federais, as disciplinas de 
formação profissional do curso de Administração da UFPB necessitam de uma modernização 
na metodologia de ensino, para torna-las integradas e sobretudo atrativas, possibilitando ao 
aluno uma visão mais realista, prática e dinâmica das disciplinas, diferente da realidade 
praticada atualmente na sala de aula. Desenvolvendo as competências técnicas e as 
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habilidades fundamentais para o bom exercício e atuação profissional, que atenda as novas 
exigências do mundo do trabalho, que requisita um profissional atualizado, dinâmico e capaz 
de lidar com as inovações do mercado.  

Devido a essa necessidade, se faz imprescindível a aplicação do conceito de 
pensamento sistêmico para a concepção desse estudo. Basicamente, o pensamento sistêmico 
envolve a compreensão do mundo em que vivemos através de sistemas e das relações de 
influência ali existentes. Estudar as influências entre os sistemas é a base para se pensar e agir 
de forma sistêmica. Tal feito é difícil de ser trabalhado, pois desde criança nosso cérebro foi 
condicionado a pensar pelo modelo linear e não sistemicamente, o que nos leva agir por 
impulso e tomar decisões equivocadas. Essa é a principal dificuldade, mudar a cultura das 
pessoas, a forma como elas enxergam e resolvem os fatos. Por isso a importância do 
aprendizado desse ensinamento na graduação, para que o aluno de Administração aprenda a 
pensar sistemicamente, a construir novos modelos mentais e, consequentemente, ter um maior 
discernimento na hora de tomar decisões em qualquer área da organização, sabendo que essa 
decisão vai influenciar o ambiente da qual faz parte, e esse ambiente a influenciará de volta 
(estrutura de feedback). 

Um outro motivo que viabiliza o desenvolvimento desse estudo é o fato do curso estar 
passando por uma reestruturação curricular, criando um ambiente favorável a mudanças e, 
consequentemente a realização da proposta de trabalho.  

Entende-se assim que o desenvolvimento desse projeto propiciará avanços no ensino 
de administração na UFPB, como também permitirá uma formação profissional mais sólida 
do administrador e consequentemente uma maior inserção no mercado de trabalho. 
 
 
2. Fundamentação teórica 
 
2.1. Aspectos conceituais da Logística 
 

A logística pode ser entendida como um processo que gerencia estrategicamente a 
aquisição, movimentação e o armazenamento de materiais, peças e produtos acabados de 
modo a otimizar o atendimento dos pedidos, com baixo custo e aumentando a lucratividade, 
estudando assim, como a gerência pode prover uma maior rentabilidade aos serviços de 
distribuição aos clientes e/ou consumidores, por meio de um planejamento organizado e um 
constante controle das atividades de movimentação e armazenagem, objetivando facilitar todo 
o fluxo de produtos (GOMES e RIBEIRO, 2004). 

 
Logística é o processo de planejamento, implementação e controle, eficiente e 
eficaz, do fluxo eficiente e economicamente eficaz de matérias-primas, estoques em 
processo, produtos acabados e informações relativas desde o ponto de origem até o 
ponto de consumo, com o propósito de atender as necessidades dos clientes (CLM 
– Council of Logistic Management).  

 
Moeller (1994) aborda os chamados 7 R’s para conceituar a logística e resume as suas 

finalidades em: assure the Right Product, in the Right Quantity, in Right Conditions, in the 
Right Place, at the Right Time, with the Right Price for the Right Costumer, que significa 
assegurar a disponibilidade do produto certo, na quantidade correta, em condições adequadas, 
no local certo, no momento certo, com um bom preço e para o cliente certo, aumentando 
assim a satisfação dos mesmos.  

Portanto, a logística empresarial trata de todas as atividades de movimentação e 
armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima 
até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam os produtos 
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em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a 
um custo razoável (BALLOU, 2001). 

 
 

2.2. Tecnologia e Sistema de Informação (S.I.) na Logística 
 

O fluxo de informações numa empresa está se tornando cada vez mais importante, 
tornando-se chave para o sucesso da organização. Já que, quanto mais rápidas e precisas 
forem essas informações, mais eficaz será todo o sistema. A transferência e o gerenciamento 
eletrônico de informações proporcionam uma oportunidade de reduzir os custos logísticos 
através da sua melhor coordenação, além de ser crucial para o processo decisório, tanto na 
área estratégica quanto na operacional, pois sem essa informação o gerente não sabe o que o 
consumidor necessita quanto tem em estoque e qual o melhor momento de fazer um novo 
pedido. Desta forma, o uso intensivo da informação, por meio de softwares de supply chain 

management - SCM, poderá impactar no processo de atendimento aos clientes, além de 
integrar a empresa por meio de um banco de dados único, favorecendo na redução do lead-

time e na melhoria dos níveis de serviços logísticos. 
O sistema de informação pode ser entendido assim como, um processo de 

transformação de dados em informações que são utilizados na estrutura decisória da empresa 
e que proporcionam a sustentação administrativa, visando à otimização dos resultados 
esperados (REZENDE, 2000). 

As informações devem ser úteis, precisas e estarem acessíveis no tempo certo, para 
que os gerentes possam interpretá-las da melhor maneira possível e em tempo real. 

Para Chopra e Maindl (2003), as informações necessárias para a organização podem 
ser divididas em quatro tipos, para dar um suporte maior e orientando as decisões que a 
empresa deve tomar em cada aspecto da cadeia de suprimentos: 

• Informações ao fornecedor: quais os produtos a serem comprados, o preço, o 
lead time, onde pode ser entregue, as formas de pagamento e a situação do 
pedido; 

• Informações de fabricação: quais são os produtos que podem ser fabricados, a 
quantidade, o lead time do processo, a que custo, utilizando que tipo de 
instalações e serão utilizados lotes de que tamanho; 

• Informações de distribuição e varejo: o que deve ser transportado, para onde 
será transportado, em qual quantidade, utilizando qual modal, a que custo e 
qual o lead time; 

• Informações sobre a demanda: quem pode comprar o que, qual o preço, onde e 
em que quantidade, incluindo ainda a previsão e distribuição da demanda. 

Como a logística prima pela integração, o conceito de SCM permite que a empresa 
tenha um melhor relacionamento com os outros agentes da cadeia (fornecedores e clientes), 
proporcionando excelentes resultados. E os SI’s são o elo entre todas as atividades e 
permitem, com técnicas gerenciais e equipes, uma interação entre as atividades logísticas 
(GOMES e RIBEIRO, 2004). 
 
 
2.3. Simulação empresarial 
 

As empresas de ponta no ramo da logística, destacam-se pelo uso intensivo de novas 
tecnologias de informação (SABILY, 2000). Entre os vários sistemas, a simulação 
empresarial vem ganhando destaque na gestão moderna de logística e operações, 
principalmente durante o processo decisório.  
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Simulação nada mais é do que o “uso de modelos para o estudo de problemas reais de 
natureza complexa, por meio de experimentação computacional” (SALIBY, 2000).  

Tal modelo pode ser dividido em três etapas: construção do modelo, que seria um 
esboço das atividades; modelagem computacional, a construção do simulador (coleta de 
dados, programação e verificação); e a experimentação. 
 Ainda para o autor, a simulação empresarial é indicada para as ocasiões em que não se 
saiba, a priori, das conseqüências e os fatores envolvidos nessa relação. A simulação procura 
elucidar a natureza daquele processo, identificando gargalos dentro do sistema a ser testado, 
testando novas ferramentas sem interferir na operacionalidade da organização e analisar se 
determinadas estratégias terão um resultado positivo, antes de comprometer de fato os 
recursos da empresa. 
 Para casos específicos, Saliby (2000) destaca seis aplicações em operações logísticas: 
dimensionamento de operações de carga e descarga; dimensionamento de estoque; estudo de 
movimentação de material; sistemas de transporte; fluxo de operações; e serviços de 
atendimento em geral. 

Para um funcionamento ótimo de um simulador, se faz necessário o uso de softwares e 
hardwares adequados a empresa e ao sistema que se propõe, e pessoas capacitadas para 
utilizá-lo, por vezes necessitando de especialistas para operar o sistema. 
 
 
2.4. Pensamento Sistêmico 
 

As intensas transformações no mundo moderno estão requerendo dos profissionais 
uma revisão de suas formas de atuação. Desenvolvendo uma visão de mundo sistêmica, 
repensando suas práticas e construindo novas formas de ação que permitam não só lidar de 
forma eficiente com situações emergentes e inesperadas, como integrar-se em redes mais 
amplas de relações, quanto a realizar trabalhos em parceria. 

A visão sistêmica possui aplicação nas mais variadas áreas, pois procurar uma forma 
de entender sistemas, ou seja, estudar o problema por partes, mas sem perder a visão do todo, 
levando em consideração a influência que os sistemas exercem uns sobre os outros. 

Desde criança somos condicionados a pensar linearmente, essa posição gerou na 
prática uma crença – errônea – de que, entre a causa e o efeito desta, existe sempre uma 
proximidade muito estreita. Este pensamento é o grande responsável pelo imediatismo dos 
nossos atos, que acaba impedindo a compreensão de fenômenos mais complexos. 

Para melhor compreender o pensamento sistêmico, é necessário falar das cinco 
disciplinas a que Senge (1990) se refere para desenvolver a idéia de “organizações que 
aprendem” (learning organization). O autor afirma que o progresso das instituições tem mais 
a ver com a capacidade de aprender dos indivíduos, do que com os recursos materiais, 
naturais ou com as competências tecnológicas. Porém, para que escolas, famílias, empresas, 
se constituam em “organizações que aprendem” é necessário discernir que aprendizado não 
significa reproduzir comportamento ou memorizar um determinado conteúdo, mas sim 
estabelecer a capacidade de reflexão e conseqüente autotransformação. 

 
O pensamento sistêmico é um quadro de referência conceitual, um conjunto de 
conhecimentos e ferramentas (...) para esclarecer os padrões como um todo e 
ajudar-nos a ver como modificá-los efetivamente (SENGE, 1990). 
 

 As disciplinas, a que Senge faz menção, formam um conjunto de programas 
permanentes de estudo e práticas de aprendizagem, que modificará o indivíduo, pois ele irá 
adquirir novas habilidades, conhecimentos e experiências sobre si mesmo, influenciando 
diretamente o seu desempenho.  



XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 

 5 

As cinco “disciplinas” intitulam-se: Domínio Pessoal, Modelos Mentais, Visão 
Compartilhada, Aprendizagem em Grupo e Pensamento Sistêmico. Algumas encerram 
métodos e teorias conhecidas de todos nós. A novidade, de Senge, está no seu 
desenvolvimento em conjunto e na formulação do “pensamento sistêmico” como a disciplina 
que contém todas as outras, ao mesmo tempo em que está contido em cada uma. 

A primeira é o Domínio Pessoal (maestria pessoal), é a disciplina que continuamente 
esclarece e aprofunda nossa visão pessoal, levando-nos a viver a serviço de nossas mais altas 
aspirações. Segundo Senge (1990), “as pessoas com alto nível de domínio pessoal conseguem 
concretizar os resultados mais importantes para elas”. Esse modo de aprendizagem pressupõe 
uma atitude de reflexão dos limites pessoais, dos pontos fracos e dos pontos fortes de forma 
que se entenda o todo que somos, para que seja possível expandir as capacidades pessoais, 
obtendo resultados desejados e criando um ambiente empresarial que estimule todos os 
participantes a alcançar as metas escolhidas pela organização. 

A segunda disciplina é chamada de Modelos Mentais, que basicamente consiste em 
refletir, esclarecer continuamente e melhorar a imagem que o indivíduo tem do mundo a sua 
volta. Esta é uma suposição fortemente arraigada em nosso raciocínio, são as generalizações 
ou mesmo imagens que influenciam a nossa forma de ver o mundo e agir. Por vezes não 
estamos conscientes dos nossos próprios modelos mentais ou de como eles influenciam o 
nosso comportamento, e essa disciplina propõe-se a descobrir as nossas mais profundas 
imagens internas do mundo, e trazer à tona todo esse pensamento, mantendo-os sob uma 
rigorosa análise.  

A Visão Compartilhada (objetivo comum) é a terceira disciplina. Em um grupo é 
necessário que haja objetivos comuns, que a todo o momento nos lembre o “que nos faz 
correr”. É uma idéia de liderança para estimular a capacidade de organização e ter uma 
imagem compartilhada do que se busca criar, estimulando o engajamento do grupo em relação 
ao futuro e elaborando os princípios e diretrizes – metas, valores e missões – intensamente 
compartilhados na organização, que permitirão que esse futuro seja alcançado. 

A quarta disciplina é chamada de Aprendizagem em Grupo, e favorece o diálogo, a 
capacidade dos integrantes do grupo em deixar de lado as idéias preconcebidas e participarem 
de um verdadeiro pensamento coletivo. Importa mais encontrar a solução, misto das várias 
soluções, do que saber quem tinha a melhor solução. Essa disciplina também envolve o 
reconhecimento de padrões que minimizam o aprendizado nas equipes, que se percebidos e 
trabalhados rapidamente e adequadamente, podem acelerar a aprendizagem. Pois quando as 
equipes estão realmente aprendendo, elas não só produzem resultados extraordinários como 
também seus integrantes crescem mais rapidamente do que se fosse de outra forma. 

 
“A aprendizagem em equipe é vital, pois as equipes – e não os indivíduos – são 
as unidades de aprendizagem fundamental nas organizações modernas. Esse é um 
ponto crucial: se as equipes não tiverem a capacidade de aprender, a organização 
não a terá” (SENGE, 1990).  
 

E finalmente, mas não menos importante, a quinta disciplina, o Pensamento Sistêmico, 
que consiste em perceber o mundo como um conjunto integrado de acontecimentos e relações. 
Neste sentido é muito importante conhecer bem o todo antes de nele fazer qualquer 
intervenção, pois uma alteração num sistema afeta necessariamente a sua globalidade e as 
suas vizinhanças. O pensamento sistêmico impede que as outras disciplinas não passem de 
meros truques pontuais de aparente mudança. Opõe-se ao pensamento estático, do aqui e 
agora, refém do momento. É uma disciplina para ver o conjunto, uma estrutura para ver inter-
relações em lugar de coisas isoladas, para ver padrões de mudança ao invés de instantâneos. 

Todo esse pensamento sistêmico recai sobre a Dinâmica de Sistemas, que é uma 
metodologia que busca mapear estruturas de sistemas organizacionais ou sociais, procurando 
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examinar a inter-relação de suas forças, vendo-as num contexto amplo e entendendo-as como 
parte de um processo comum. Por intermédio da simulação, compreende como o sistema em 
foco evolui no tempo e como as mudanças em suas partes afetam todo o seu comportamento 
(feedback). O resultado produzido criará novos problemas e ações, se formando assim um 
ciclo onde não existe início nem fim. 

A dinâmica de sistemas permite ao indivíduo testar diferentes soluções para operação 
do sistema, avaliando o impacto das decisões, proporcionando um conjunto de instrumentos 
para compreensão e comunicação sobre os modelos da realidade. Como técnica de 
modelagem, assume que uma análise de uma situação pode ser compreendida de um ponto de 
vista externo, e que as estruturas e os processos dinâmicos do mundo real podem ser recriados 
em diagramas com simbologia específica e modelos matemáticos (diagramas causais), 
podendo ser acompanhado graficamente, ao longo do tempo, por simulação. 

Os diagramas de ciclo causal (ou diagramas causais) representam os elementos de um 
sistema e a relação entre eles. Utilizam a linguagem de elos fechados que permitem ao aluno 
expressar, com poucas palavras e setas o seu entendimento do problema, ou seja, seu modelo 
mental. Através da dinâmica de sistemas, é possível o desenvolvimento de modelos de 
sistemas organizacionais, para o tratamento de questões relativas ao processo de tomada de 
decisão, ou mesmo de sistemas sociais, a serem estudados em um período de tempo. 

Entretanto, a modelagem não deve ser utilizada para predizer o comportamento futuro, 
porque para isto seriam necessários modelos completos e precisos de realidade, o que na 
prática é inviável. Ela impõe uma disciplina para clareza e consistência que a linguagem 
comum não requer. Essas argumentações reforçam o papel que a modelagem possui dentro do 
pensamento sistêmico, o de ferramenta de aprendizado ao invés de instrumento de predição de 
tendências futuras sobre a realidade. 
 
 
3. Análise e interpretação dos dados 
 
 A pesquisa foi de caráter exploratório e descritivo, tendo como população alvo os 
professores da disciplina de Administração de Materiais e os alunos que cursam 
Administração de Materiais II (manhã e noite) no curso de Administração da UFPB, 
juntamente com os gestores do projeto SIMADM – Software de Simulação Empresarial: 
Ferramenta de apoio ao Ensino de Administração, na UFRN, durante o mês de junho/2006. 
 

 
3.1. Percepção dos professores da disciplina de Administração de Materiais da UFPB 
 
 A primeira questão (conforme pode ser visualizado no quadro 1) falava sobre a 
metodologia empregada pelo professor ao longo da disciplina. As respostas mais utilizadas 
foram aulas expositivas e recursos áudios-visuais, ambos com 17,8%. Os professores fazem 
uso da aula expositiva na maior parte do conteúdo ministrado, o que torna os estudantes 
apenas “receptáculos passivos”, sem nenhuma interação com o professor e nem com o 
assunto. Os professores não devem ser vistos apenas como palestrantes do fluxo do saber, eles 
precisam se tornar facilitadores no processo de ensino-aprendizagem no qual a sua principal 
função é levar o aluno a aprender, levando em conta a individualidade do mesmo (SENGE, 
2005). Apesar de possuir o mesmo percentual de utilização, os recursos áudios-visuais (retro 
projetor e data show), da forma como são utilizados hoje, servem apenas para auxiliar as aulas 
expositivas e não são usados de maneira inovadora e dinâmica, envolvendo o aluno, fazendo 
com que ele participe ativamente das aulas e fixe uma parcela maior do conhecimento que é 
dado pelo professor.  
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O segundo questionamento (ver quadro 1) diz a respeito à parceria firmada com a 
UFRN no projeto de simulação empresarial. Dos professores, 80,0%, não têm conhecimento 
dessa parceria, apenas 20,0% sabiam da parceria no projeto de simulação empresarial. Neste 
caso, é notória a falta de comunicação entre os professores e destes para com a coordenação 
ou o departamento do curso para comunicar as atividades exercidas fora da instituição a que 
pertence.  
 Para o terceiro questionamento, foi perguntada a opinião dos docentes em relação à 
adoção de softwares de simulação empresarial na disciplina de Administração de Materiais. 
Os professores foram unânimes em ressaltar a importância dessa prática de ensino na 
disciplina em questão, porém com uma ressalva, de que haja condições estruturais adequadas 
para dar suporte à implantação de um projeto como este. Eles reconhecem que é preciso um 
sistema que dê aos estudantes um suporte eficaz para interpretar as complexidades das 
decisões que os rodeia, para visualizar toda a gestão da cadeia de suprimentos, por exemplo, 
se fazendo valer de novos modelos mentais, pois os antigos já não lhe servem e impedem que 
ajam de maneira eficaz ao tomar decisões (SENGE, 2005).  
 A quarta questão (quadro 1) pergunta o nível de conhecimento dos docentes em 
relação a softwares de gestão logística. A maior parte dos professores, 60,0%, declararam ter 
pouco conhecimento do assunto, 20%, disseram ter um conhecimento quase nulo e 20,0% 
afirmaram ter um bom conhecimento sobre o tema. Faz-se saber que uma capacitação dos 
docentes é imprescindível para a implantação desse projeto, tanto em termos de informática 
básica, quanto da utilização do software de simulação empresarial, de novas tecnologias na 
área de materiais/logística e da ideologia do pensamento sistêmico, para que o professor possa 
preparar um modelo de simulação adequado às necessidades de cada turma. 
 Na quinta questão, de natureza objetiva, todos os professores da disciplina 
responderam que estavam abertos a novas metodologias de ensino no curso de Administração 
da UFPB, isso demonstra à propensão dos docentes a mudanças. Como observa Senge (1990), 
o ponto mais difícil de ser gerenciado nas “organizações que aprendem” são as mudanças na 
cultura da organização, fazer com que as pessoas entendam a importância da dinâmica de 
sistemas. Problema este que provavelmente não será enfrentado pela UFPB, se decidir pela 
implantação do SIMADM, devido à inserção do Projeto Político Pedagógico (PPP), que está 
promovendo uma série de mudanças no curso de administração, e se espera que haja lugar 
para a implantação de um projeto como este. 
 O sexto questionamento (quadro 1) perguntava o que poderia ser feito na disciplina de 
Administração de Materiais para apoiar a formação profissional do gestor da área. As 
sugestões mais citadas foram à utilização de softwares de simulação empresarial e a 
promoção de eventos (parcerias com empresas do ramo e eventos do curso, como por 
exemplo, a semana do administrador), ambos com 25,1%. Os próprios professores 
reconhecem a importância de um software de simulação empresarial na disciplina para torná-
la mais dinâmica e condizente com o que é ensinado em sala de aula, mas nem sempre é 
praticado. 

A sétima questão (quadro 1) indagava o que precisava ser feito para inserir um 
software de gestão logística na disciplina de Administração de Materiais, do curso de 
Administração da UFPB. Proporcionar uma infra-estrutura adequada foi o aspecto mais citado 
entre os professores, com 36,3% da preferência. Seguido pela aquisição de um software de 
simulação empresarial com 27,3%. Mais uma vez os professores reforçam o tema da infra-
estrutura adequada como condição para a implantação de um projeto com essa complexidade. 
 Outras sugestões também foram levantadas pelos professores, para dinamizar o 
processo de ensino-aprendizagem no curso de Administração da UFPB, conforme pode ser 
visualizado no quadro síntese 1. Os professores responderam que trabalhos práticos em 
empresas regionais, com 28,6%, é um aspecto importante para dinamizar a metodologia de 
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ensino empregada, seguido pela utilização de softwares de simulação empresarial, com 
14,3%. 
 
Quadro Síntese 1: Principais resultados do questionário aplicado com os professores da disciplina de 
Administração de Materiais 
 
Variáveis identificadas Principais Respostas Percentagem 

Aulas expositivas 17,8% Práticas de ensino utilizadas pelos 
professores Recursos áudio visuais 17,8% 

Não 80,0% Conhecimento a respeito da parceria com a 
UFRN Sim 20,0% 

Poço conhecimento 60,0% 
Quase nulo 20,0% 

Nível de conhecimento de softwares de 
gestão logística 

Bom conhecimento 20,0% 

Softwares de simulação empresarial 25,1% Sugestões para melhorar a formação 
profissional do gestor da área Promoção de eventos 25,1% 

Infra-estrutura 36,3% Sugestões para implantação de softwares de 
gestão logística Softwares adequados 27,3% 

Trabalhos práticos em empresas regionais 28,6% Sugestões para dinamizar o processo de 
ensino aprendizagem Softwares de simulação empresarial 14,3% 
Fonte: Nascimento (2006). 

 
 
3.2. Percepção dos alunos da disciplina de Administração de Materiais da UFPB 
 

O questionário foi aplicado apenas com os alunos da disciplina de Administração de 
Materiais II, por entender que já têm uma base da disciplina, sabem a importância do assunto 
e a melhor maneira de apreender o conteúdo lecionado em sala de aula. 

Na turma da manhã, conforme pode ser visualizado no quadro 2, 85,0% dos estudantes 
acham a disciplina de Administração de Materiais relevante no seu processo de formação e, 
na turma da noite, esse percentual sobe para 95,0%. Entendendo assim a importância da 
disciplina na atuação profissional do administrador, percebe-se a relevância de uma 
metodologia de ensino a ser utilizada que propicie um maior dinamismo no processo de 
ensino e aprendizagem. Segundo Senge (2005), uma educação sistêmica proporciona aos seus 
estudantes confiança na sua capacidade de moldar seu próprio futuro. Diante desse 
pensamento, o aluno se sentirá cada vez mais motivado a aprender, adquirindo todo o 
conhecimento possível, vindo a se tornar um profissional seguro das suas capacidades, 
sabendo lidar com diversas situações. 

Com relação à metodologia de ensino atualmente utilizada pelos professores na 
disciplina de Administração de Materiais, ver quadro 2, 75,0% dos alunos do turno da manhã 
responderam que estão satisfeitos. À noite, 30,8% dos estudantes estão insatisfeitos com a 
metodologia aplicada. Nos dados apresentados é notória à necessidade de uma reorganização 
e busca constante de melhorias no ensino, mais uma vez voltamos ao ponto de que o docente 
precisa estar em constante atualização, capacitado adequadamente para construir os modelos 
de simulação levando em consideração toda uma gama de variáveis para que o aluno possa 
avaliar e tomar a decisão tomando como parâmetro critérios científicos. 

Abordou-se ainda, o tema em relação à utilização de softwares de simulação 
empresarial. No turno da manhã, 95,0% dos pesquisados responderam que acham relevante 
para dinamizar a metodologia de ensino atualmente, e a noite, 85,0%. Assim como os 
professores, os alunos sentem falta de uma ferramenta adequada ao ensino da disciplina de 
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administração de materiais, para poder fixar o conhecimento e aproveita-lo em sua plenitude 
para solucionar os problemas que vier a enfrentar na sua vida profissional. 

 
“(...) quando um estudante trabalha repetidamente com modelos para demonstrar 
esse comportamento, testa o modelo, incorporando uma variedade de observações 
do mundo real em seu projeto, e tem tempo para observar os mesmo tipos de 
comportamento em outros sistemas da vida real, a idéia é internalizada e torna-se 
parte do pensamento normal. O estudante torna-se surpreendentemente hábil para 
lidar com problemas e situações complexas. Os próprios modelos muitas vezes 
revelam novos insights surpreendentes sobre a vida real.” (SENGE, 2005). 

 
Existia ainda uma questão de natureza qualitativa, que procurava identificar sugestões 

para a melhoria da metodologia de ensino atualmente empregada no curso. Os aspectos mais 
citados pelas duas turmas foram: visita às empresas, com 17,8%, e aulas mais dinâmicas, com 
16,2%. 

 
Quadro Síntese 2: Principais resultados do questionário aplicado com os alunos da disciplina de 
Administração de Materiais 

 

Variáveis identificadas Turma Principais respostas Percentagem 

Manhã Relevante 95,0% Importância da disciplina na formação do 
administrador Noite Relevante 85,0% 

Manhã Satisfeito 75,0% Satisfação com a metodologia de ensino 
empregada na disciplina Noite Insatisfeito 30,8% 

Manhã Relevante 95,0% Utilização da simulação empresarial para 
dinamizar a metodologia de ensino Noite Relevante 85,0% 

Visitas técnicas 17,8% Sugestões dos alunos para a melhoria da 
metodologia utilizada 

Manhã e 
noite Aulas dinâmicas 16,2% 

Fonte: Nascimento (2006). 

 
 
3.3. Análise da entrevista realizada com os gestores do SIMADM na UFRN 
 

A entrevista a respeito do projeto de Simulação Empresarial - SIMADM na UFRN foi 
realizada com o coordenador do projeto, onde foram obtidas informações a respeito da 
necessidade de um projeto com uma concepção parecida no curso de administração da UFPB. 
O coordenador do projeto relatou que a disciplina de simulação empresarial, desenvolvida na 
UFRN, surgiu da necessidade de criar um software a ser aplicado no ensino da administração 
e, para que isso pudesse ocorrer, o projeto foi inscrito num programa de Projetos Inovadores 
promovido pelo FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos – que financiou todo o projeto 
de desenvolvimento de um software livre, de aplicação prática, a ser utilizado por todas as 
universidades que tivessem interesse nessa tecnologia. Essa iniciativa surgiu devido à 
necessidade de um real laboratório de administração, no qual funcionaria uma ferramenta 
adequada de simulação para as disciplinas do curso de Administração, que auxiliasse tanto o 
professor quanto o aluno no processo de ensino-aprendizagem.  

Sabe-se que, no tocante ao processo decisório, o administrador necessita ter uma visão 
ampla das variáveis que envolvem a sua decisão. Decisões bem tomadas garantem o sucesso 
de uma organização, o que leva a uma verdadeira capacitação em função dessas atividades de 
tomada de decisões rápidas e certas em torno de algumas variáveis que estão em jogo nos 
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modelos de gestão atuais. Por isso a necessidade do estudante de administração ter contato, 
durante a sua graduação, com uma ferramenta de simulação empresarial que o faça levar em 
conta uma série de fatores que geralmente ele não associaria naquele momento, com aquela 
determinada ação colocada diante dele em um ambiente previamente desenvolvido pelo 
software de simulação empresarial. 

A iniciativa deste projeto surgiu em 2004, quando um grupo de alunos do mestrado de 
Administração, com uma idéia inicial em mente, se uniu aos professores, e juntos buscaram 
os recursos do FINEP para financiar o desenvolvimento do projeto de simulação empresarial. 

Então a idéia era desenvolver uma plataforma, um novo ambiente para aprendizagem 
que mudasse a visão do estudante sobre uma decisão, tornando-a sistêmica, pois se percebeu 
que simplesmente as perguntas, a maneira tradicional do ensino da administração, não 
exploravam toda a capacidade do aluno, não dava condições para que ele desenvolvesse o 
pensamento sistêmico – uma corrente defendida por Peter Senge que tem por fim a simulação 
– que é necessário ao administrador, para que ele saiba relacionar as variáveis, fazer um 
intercâmbio entre as informações e relacionar a causa e o efeito de uma decisão, como se 
fosse uma empresa real. 

A elaboração desse projeto – da sua concepção até a criação do software – envolveu 
quatro equipes, sendo uma da própria UFRN, uma outra do CEFET-RN, uma equipe da UFRJ 
e uma equipe da UFPB. 

A parte mais difícil para a concretização desse projeto foi a concepção do modelo de 
gestão, relacionando as variáveis e a cultura de mudança das pessoas, tornando-se necessário 
romper as barreiras mentais, tanto da cultura da instituição quanto de cada professor, para que 
percebam a utilidade prática dessa ferramenta na sua disciplina, e que a universidade ofereça 
os recursos e os equipamentos adequados.  

A inserção da disciplina no projeto pedagógico, foi iniciada com um curso fechado 
para os professores, posteriormente foi implantada no mestrado, onde foi feito o primeiro 
teste, para a seleção do conteúdo que poderia ser relacionado e aplicado ao software. Após 
este procedimento, o projeto de simulação empresarial foi introduzido na graduação como 
uma disciplina optativa de dois créditos. 

Pelo fato do projeto concentrar todas as áreas da administração em uma única 
disciplina, ainda não houve necessidade de treinamento com os demais professores da 
instituição, pois os responsáveis pelo projeto é que assumem esta disciplina, mas a partir do 
momento em que a simulação empresarial fizer parte da ementa de cada área de conhecimento 
da administração – e não todas as áreas na disciplina de simulação empresarial – será 
necessário uma capacitação com os professores envolvidos. 

Essa relação entre a metodologia hoje utilizada e a simulação empresarial ocorre a 
partir do momento em que o professor estabelece um conceito e o disponibiliza para a turma, 
trabalhando como um estudo de caso textual. Esse estudo de caso é transformado em um 
mapa causal (ferramenta da dinâmica de sistemas) e posteriormente em um software. E é isso 
que interessa para o aluno, descobrir que por trás de uma determinada situação há toda uma 
estrutura de relação entre variáveis (que podem ser tangíveis ou intangíveis) que causam 
aquele problema e que podem ser alteradas. 

Essa é a filosofia sistêmica adotada pelo projeto de simulação empresarial, de 
desenvolver continuamente uma ferramenta capaz de ter a sua estrutura trabalhada de acordo 
com cada estudo de caso, para depois ser disponibilizada aos alunos e só então executar a 
simulação baseada no que já viram por trás – um estudo de caso textual, diagramas causais, 
cadastro de funções na simulação – e aqueles estudos de casos tradicionalmente utilizados em 
sala de aula, podem ser melhorados. 

Por isso a proposta de simulação do SIMADM é diferente das simulações que existem 
no lado operacional. Na dinâmica de sistemas o gestor precisa trabalhar com a chamada 
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complexidade dinâmica. A complexidade da visão sistêmica que acontece no tempo e no 
espaço é que irá fazer com que o aluno, devido ao modelo tradicional de ensino, não consiga 
raciocinar bem sobre essas variáveis e acaba por tomar uma decisão equivocada, então se 
torna necessário uma ferramenta que ofereça suporte a essa nova proposta de ensino. Pois não 
é fácil pensar dinamicamente no tempo e no espaço, primeiro porque existe um delay – um 
tempo entre a causa e o efeito de uma determinada variável, que é uma das estruturas da 
dinâmica de sistemas – e segundo porque as decisões de uma empresa influenciam o ambiente 
ao seu redor, e esse ambiente influencia de volta a empresa (estruturas de feedback), fazendo 
com que existam laços entre tudo e todos. 

Essa é a idéia do SIMADM, que vários conceitos, de realidades diferentes, possam ser 
cadastrados no software, apresentando casos diversos, de diferentes áreas da administração e 
contribuindo para que o aluno possa pensar sistemicamente, não apenas simulando, mas 
questionando aquela simulação, os “porque’s” do problema. Sabe-se que não se pode ter total 
domínio sobre um ambiente e as variáveis que envolvem uma decisão mas, na tentativa de 
controlar essa simulação, menor serão os erros que o aluno irá cometer quando chegar no 
mercado de trabalho, na realidade do processo decisório de uma organização. Essa inclusão de 
diversos fatores no processo decisório, para que o aluno pense sistemicamente antes de tomar 
uma decisão é o grande trunfo do SIMADM. 
 
 
5. Conclusão 
 

Após a análise dos dados, conclui-se que há dois pontos primordiais que necessitam de 
mudanças. O primeiro diz respeito à metodologia empregada na UFPB que, para ser moderna 
e contemporânea, precisa aperfeiçoar as práticas que ensino que vem adotando, tornando o 
ambiente de ensino e aprendizagem mais prazeroso. Essa mudança começa por um processo 
de sensibilização de toda instituição: coordenadores, servidores, corpo docente e os alunos, 
para que todos venham a estar conscientes dos seus novos papéis.  

O professor, principalmente, precisa entender a aceitar que o processo é de ensino-
aprendizagem e que, portanto, não existirá ensino quando não houver aprendizagem. No novo 
paradigma, o professor é o líder desse processo, um estimulador e facilitador da aprendizagem 
e a sua função mais importante é levar o aluno a aprender, considerando a sua história de vida 
e a sua individualidade. 

Outro ponto a ser destacado refere-se à capacitação e o desenvolvimento de novas 
práticas de ensino por parte dos professores. Como foi observado na análise dos dados, um 
percentual bastante significativo dos docentes apresentam um conhecimento limitado em 
relação a softwares de simulação empresarial, porém, estão dispostos a passar por uma 
capacitação adequada para poderem implantar a metodologia de ensino na disciplina, além de 
inserir na disciplina práticas mais dinâmicas, que não são utilizadas com a frequência devida e 
da forma mais proveitosa possível. Como por exemplo, trabalhos práticos utilizando empresas 
da região e estudo de casos reais com estas empresas.  

Como forma de dinamizar e estimular o processo de ensino-aprendizagem, entende-se 
assim, a importância da inclusão do pensamento sistêmico como parte integrante do modelo 
de simulação, faz-se necessário assim, oferecer uma estrutura de apoio para estabelecer esse 
novo modelo mental na disciplina de Administração de Materiais. Baseado nisso, o aluno 
saberá como se portar diante do problema e das variáveis que o influenciam as decisões do 
gestor logístico, tomando a decisão correta, sem que no futuro haja perdas decorrentes de uma 
decisão inadequada, para a organização em que irá trabalhar. Adquirindo esse conhecimento 
na graduação, o acadêmico de administração possuirá um formação mais sólida, fundamental 
para a sua inserção do mercado de trabalho. 
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Portanto, torna-se viável para o curso de Administração da UFPB implantar um 
projeto de simulação empresarial nos moldes do SIMADM utilizado pela UFRN, por ser de 
baixo custo e aproveitar o interesse que esta tem em retomar a parceria feita com a UFPB – 
que aconteceu apenas na concepção do projeto – uma vez que a UFRN está disposta a 
conceder gratuitamente o programa para ser utilizado na UFPB. A única exigência feita pela 
outra instituição é o do envio das atualizações feitas no software, quando houver.  

A proposta de implantação da simulação empresarial se dará inicialmente, na 
disciplina de Administração de Materiais. Em seguida, se estenderá para as demais disciplinas 
técnicas do curso de Administração – recursos humanos, marketing, finanças, sistemas de 
informação, uma vez que essa plataforma de trabalho permite tal flexibilização. 

O grau de satisfação que esse projeto pode alcançar, entre professores e alunos, 
aumentará de acordo com o envolvimento da instituição para fazer “dar certo” essa nova 
prática de ensino. Todos saem ganhando com esta parceria e, como defende o pensamento 
sistêmico, o todo é muito maior do que a simples soma das partes. 
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