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Resumo - Sabe-se que a simulação é uma excelente estratégia de ensino-aprendizagem. Dessa forma, é válido 

utilizar-se de tal ferramenta pra contribuir no processo de agregação de conhecimento por parte do alunado, 

independente do que está sendo ensinado. Então, utilizou-se a simulação no processo de ensino-aprendizagem 

sobre modelos de produção no curso de Engenharia de Produção. Dessa forma, a pesquisa tem como objetivo 

reproduzir uma simulação, baseada em um jogo de dados com algumas modificações, de forma criar novos 

cenários de aplicação para proporcionar melhor aprendizado do conteúdo que envolve os modelos de produção 

enxuto e em massa, investigando os fatores críticos para o sucesso da aplicação de simulações no que diz 

respeito ao contexto em que ela é aplicada, verificando os ganhos obtidos por meio dessa metodologia de 

aplicação que envolve toda a conjuntura ligada à simulação e ao alunado e comparando os resultados 

provenientes da simulação de produção em massa e produção enxuta, obtendo como resultados de destaque a 

superioridade da produção enxuta, bem como o fato de que o contexto que envolve a simulação é a chave para o 

sucesso da mesma, sendo necessário levar-se em conta o que precede e o que sucede a simulação. 

  

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem, Simulação, Contexto, Produção Enxuta 

 

Abstract - It is known that the simulation is an excellent strategy for teaching-learning. Thus, it is valid to use 

this tool to contribute to the process of adding knowledge to the students, regardless of what is being taught.  

Then, was used the simulation in the teaching-learning on production models in the course of Production 

Engineering. Thus, the research aims to play a simulation based on a dice game with some modifications in order 

to create new application scenarios to provide the best learning content that involves the production models, lean 

and mass, investigating the critical factors for the successful application of simulation in relation to the context 

in which it is applied, checking the gains obtained through the application of this methodology that involves the 

whole situation linked to the simulation and the students, and comparing the results from the simulation of mass 

production  and lean production, obtaining results highlight that shows the superiority of lean production, as well 

as the fact that the context in which the simulation is the key to its success, being necessary to consider what 

occurs before and after the simulation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A utilização dos jogos como estratégia de aprendizagem possibilita ao aluno percepções 

acerca do conteúdo estudado. A experiência vivenciada permite a internalização dos 

conteúdos bem como a reflexão sobre a sua contextualização no ambiente real. A percepção 

do alunado, quando ampliada, pode ser traduzida em ações reais e concretas a partir do 

conhecimento adquirido. A formação do engenheiro de produção, bem como todos os outros 

profissionais, traduz esse pensamento, no qual se demonstra que, ao terminar seus estudos, 

necessitará de competências essenciais para a sua inserção no mercado de trabalho e 

sociedade. 

Nesse contexto, percebe-se a necessidade de aliar teoria e prática para que seja possível 

transformar as informações em conhecimentos fixados no processo de ensino–aprendizagem. 



 

Diante dessa necessidade, torna-se evidente a importância da utilização de simulações com o 

intuito de proporcionar aprendizagem experiencial, definido por [1] como um processo por 

onde o conhecimento é criado através da transformação da experiência. 

O desenvolvimento da pesquisa teve como base o estudo, aplicação e remodelação da 

simulação presente no artigo “O valor da situação-problema na aprendizagem da produção: 

criação de um jogo de empresa a partir da obra “A meta” de Goldratt & Cox”, escrito por [2]. 

A simulação foi aplicada em dois grupos de intervenção, compostos por alunos do curso de 

Engenharia de Produção cursando o 2° período e o 4° período, tendo em vista que a obra base 

do jogo está intrinsecamente ligada a essa formação acadêmica.  

Este estudo tem por objetivo geral aplicar e sistematizar uma estratégia lúdico-

pedagógica para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à produção 

enxuta, conhecimento pertinente à formação dos alunos do curso de graduação em Engenharia 

de Produção, justificando-se pela importância do uso de estratégias lúdicas no aprendizado 

das disciplinas pertinentes à Engenharia de Produção com o intuito de desenvolver as 

habilidades e competências necessárias para a formação do futuro engenheiro. Seguindo essa 

ideia, o processo de simular deve representar uma experiência concreta que possibilite a 

vivência de todas as etapas do processo, permitindo a transformação de informações 

adquiridas em conhecimento aplicável. A importância da prática no aprendizado é confirmado 

por [3], afirmando acreditarem que apenas pelo processo dedutivo é possível aprender, 

agregar conhecimento aplicável. 

Dessa forma, o estudo da simulação supracitada como estratégia lúdico-pedagógica 

consiste no alicerce deste estudo, que busca mostrar que aplicar simulações por si só não é o 

suficiente para se obter sucesso no processo de ensino-aprendizagem, bem como visa 

apresentar os fatores contextuais vitais para que se obtenham bons resultados na implantação 

de estratégia com base em simulações nesse tipo de processo e realizar comparação entre os 

métodos de produção em massa e enxuto. 

 

METODOLOGIA 

 

A estratégia desenvolvida nesse projeto consiste na aplicação de um jogo de simulação 

para a compreensão dos conceitos de produção enxuta. Pode-se caracterizar este projeto do 

ponto de vista de sua natureza como uma pesquisa empírica visto que objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos.  

As simulações foram primeiramente exercitadas pelo grupo de pesquisa envolvido no 

projeto, para que houvesse maior entendimento dos conceitos de produção enxuta 

relacionados ao jogo. Das simulações realizadas pelo grupo de pesquisa foram extraídos 

dados para comparação entre os modelos de produção em massa e enxuto. 

Posteriormente as simulações foram aplicadas em grupos de controle compostos de 5 

(cinco) alunos. O Grupo de Intervenção 1 era composto por alunos do 4° período, enquanto o 

Grupo de Intervenção 2 era composto por alunos do 2º Período. Estes grupos de controle, 

inicialmente, foram observados durante 30 (trinta) rodadas, sendo que não foram fornecidas 

instruções prévias sobre os conceitos de produção enxuta aplicados ao jogo. Os dados da 

simulação foram coletados e armazenados para análise realizada posteriormente. 

Em seguida, o Grupo de Intervenção 2 foi instruído de maneira a ser capaz de 

compreender os conceitos de produção enxuta e de aplicá-los ao jogo, mesmo que em parte, 

com a finalidade de obter melhores resultados em novas simulações, comparadas, então, com 

aquelas realizadas anteriormente. Nessas novas simulações, foram inseridos dois novos 

cenários com características da produção enxuta. Enquanto isso, o Grupo de Intervenção 1 

simulou sem as instruções fornecidas ao Grupo de Intervenção 2. Finalmente, foi realizada 

uma análise comparativa entre as simulações realizadas, sendo ela quantitativa e qualitativa.  



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Como dito, o grupo de intervenção composto por alunos do 2° período recebeu maior 

preparação anterior à aplicação que o grupo de intervenção composto por alunos do 4° 

período. Além disso, reflexões posteriores dos alunos do 2° período foram estimuladas para 

que eles pudessem trocar informações e reconhecer os próprios erros. Assim, inseriu-se o 

fator contextual na aplicação das simulações. Utilizando tal metodologia, podemos perceber 

alto nível de aprendizado a respeito de modelos de produção por parte dos alunos do 2° 

período, e menor nível de aprendizado, mas não desprezível, por parte dos alunos do 4° 

período. 

Destacam-se os resultados do grupo de intervenção composto por alunado do 2° 

período, já que os mesmos participaram da aplicação da simulação em um contexto 

devidamente adequado. Relatórios feitos por esses alunos trouxeram conclusões sem 

quaisquer equívocos. Os aplicadores perceberam grande comprometimento dos alunos, que 

discutiam entre si antes de tomar qualquer decisão. Além disso, os relatórios apresentavam 

observações interessantes, corretas em relação aos conteúdos teóricos já aprendidos, mesmo 

que alguns desses conteúdos não foram aplicados devidamente, e, inclusive, conclusões 

relevantes que não haviam sido ditas explicitamente a eles em nenhum momento.  

Por meio de questionário respondido pelo alunado, foi possível confirmar a percepção 

dos aplicadores e os bons relatórios apresentados pelo alunado do 2° período. As médias da 

pontuação dada pelos alunos do 2° período ao grau de comprometimento deles próprios na 

simulação, à ligação entre teoria e prática, à capacidade de aplicar as teorias aprendidas em 

sala de aula na simulação, à percepção das diferenças entre os cenários dos jogos e à captação 

de conhecimento por meio das simulações foram altas (todas maior que 3,5, sendo o máximo 

5).  

Em relação à reflexão inserida posteriormente à simulação no processo de ensino-

aprendizagem aplicado no grupo composto pelo alunado do 2° período, pode-se dizer que 

contribuiu no reconhecimento dos erros cometidos pelos alunos e na troca de ideias e 

percepções, além de permitir aos mesmos que compreendessem procedimentos que poderiam 

ter sido implantados para melhorar os resultados, mas que passaram despercebidos.  

A respeito da comparação entre os modelos de produção simulados, podem-se comparar 

o número de produtos acabados, os produtos em processo e o custo de produção. Para tanto 

utilizou-se resultados obtidos pelos pesquisadores desse estudo, resultando na Tabela abaixo: 

 

 Tabela 1. Análise de cenários 

 

 
Produtos 

Finais (unid.) 

Produtos em 

Processo (unid.) 

Custos 

(R$) 

Custo 

Unitário 

(R$) 

Estoque Inicial 6 84 33 323 3,08 

Estoque alternado (3 e 4) 80 0 300 2,86 

Estoque arbitrário 105 1 264 2,51 

 

Dessa forma, ficam evidentes as vantagens do terceiro cenário, o de estoque arbitrário, 

que representa a produção enxuta. Nesse cenário, o custo foi menor, a empresa fictícia foi 

capaz de atender toda a demanda sem necessitar de trabalho terceirizado e o estoque em 

processo foi baixíssimo. Enquanto isso, o primeiro cenário não foi capaz de atender a meta, 

teve custos altos e um altíssimo número de produtos em processo. Já o segundo, apesar de 

representar também a produção enxuta, a rigidez do estoque inicial (podendo variar apenas 

entre 3 e 4) impossibilitou bons resultados como os do terceiro cenário, fazendo com que não 



 

se alcançasse a meta, bem como o custo final apresentou-se alto, tendo apenas como bom a 

resultado a ausência de produtos em processo no final. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os benefícios das simulações relacionadas a modelos de produção vão além da obtenção 

de melhores resultados provenientes de um desses modelos em relação a outro. Eles 

abrangem, principalmente, o melhor aprendizado do alunado, garantindo que esses alunos 

consigam agregar o conhecimento, sejam capazes de tomar decisões corretas e obter 

conclusões acertadas, mesmo que para isso erros iniciais sejam inevitáveis. 

Diante dessa realidade, percebeu-se o contexto que sucede a simulação, bem como o 

contexto que a precede, tem forte influência no aprendizado, tornando evidente a necessidade 

de preparação do alunado para facilitar o processo de ensino-aprendizagem e permitir que o 

mesmo tenha resultados satisfatórios. Isso é confirmado por [4], que diz que deve haver a 

intervenção externa de um professor com a intenção específica de proporcionar experiência e, 

além disso, deve realizar perguntas reflexivas, motivar pensamentos e ações. Assim, o 

professor deve ser o incentivador externo que favorece a interação entre as experiências dos 

alunos e a reflexão das mesmas, como ocorreu na presente aplicação das simulações. 

Apresentam-se, então, como fatores vitais para o sucesso da implantação de qualquer 

tipo de simulação como estratégia de ensino-aprendizagem: a aplicação das mesmas durante 

contexto de estudo relacionado ao tema do jogo; a utilização de leituras sobre o tema 

precedentes à simulação; a criação de debates para estimular o envolvimento do alunado com 

o referido assunto, bem como a agregação de conhecimento; a realização de perguntas 

reflexivas por parte dos aplicadores, bem como de palestras com temas pertinentes ao assunto 

envolvido pela simulação. Por fim, é importante ressaltar que o processo de ensino-

aprendizagem não tem seu término juntamente com a simulação. Novos debates e outras 

formas de reflexão podem e devem ser inseridos posteriormente à aplicação, proporcionando 

ao alunado percepção mais completa sobre o jogo, de forma a trocar informações, perceber 

erros cometidos e ações que deveriam ter sido feitas durante o processo de simulação. 

Por fim, destaca-se que, para o caso estudado, a simulação da produção enxuta 

apresentou benefícios em relação à simulação da produção em massa, sendo a primeira capaz 

de criar uma produção balanceada e de atingir a meta do jogo, enquanto a segunda não 

conseguiu se aproximar desses resultados. 
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