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Informativo da Bernard Sistemas sobre Simulação Empresarial 
 

“Fala Professor” 
 

 A Bernard Sistemas está abrindo um espaço para que os professores que 

utilizam os sistemas de simulação empresarial, relatem suas 

experiências ao utilizar esta técnica. A importância desta coluna 

está na possibilidade da troca de experiência entre os 

professores, considerando as diversas possibilidades de 

utilização da técnica de simulação empresarial. A materia que 

será publicado no próximo número do informativo “Simulando”, 

deve ser enviada para o e-mail simulando@bernard.com.br. , até 

o dia 15 de julho de 2000. Os professores interessados em contribuir com suas 

experiências devem entrar em contato com a Bernard Sistemas para obter 

maiores informações sobre a coluna “Fala Professor”. 

 

A importância dos cursos para formação de Coordenadores 
 

Ao adquirir o sistemas de 

Simulação Empresarial 

desenvolvidos pela Bernard 

Sistemas a Universidade/Faculdade 

opta por um dos três tipos de curso 

para a habilitação de professores 

(coordenadores) no uso dos 

sistemas. Para estar apto na 

aplicação da técnica de simulação 

empresarial, além do curso, o 

candidato a coordenador responde a 

uma prova, que funciona como um 

estudo dirigido, com o objetivo de 

familiarizar os coordenadores com 

os manuais e com os sistemas de 

simulação empresarial. 

Estes cursos são uma garantia 

tanto para a Bernard Sistemas, 

quanto para a 

Universidade/Faculdade de que o 

professor responsável pela 

aplicação dos cursos de simulação 

empresarial, o estará fazendo de 

forma correta. Este aspecto é muito 

importante pois é sabido que 

grande parte do sucesso na 

utilização de cursos de simulação 

empresarial se deve a uma boa 

preparação do professor que irá 

ministrar o curso. 



                            Seja um parceiro da Bernard Sistemas

 

 

“Parceria comercial é uma relação 

comercial especialmente criada 

com base na confiança mútua, 

franqueza, risco compartilhado e 

recompensas que proporcionam 

vantagem competitiva estratégica, 

resultando em um desempenho 

maior do que seria atingido 

individualmente”(Douglas M. 

Lambert). É com base neste 

conceito que a Bernard Sistemas 

resolveu investir em seu programa 

de parceria, com isto, os cursos de 

simulação empresarial, utilizando 

os simuladores desenvolvidos pela 

empresa, alcançarão uma maior 

amplitude, podendo ser utilizados 

em todo território nacional. 

Este programa destina-se a 

empresas de consultoria e 

fundações  

 

 

universitárias que trabalhem com 

treinamento e desenvolvimento 

empresarial. Os parceiros da 

Bernard Sistemas terão licença para 

aplicar cursos abertos ou fechados 

(in company) de simulação 

empresarial, sempre com o apoio da 

Bernard Sistemas. 

As empresas que pretendam ser 

parceiras da Bernard Sistemas 

devem estar técnica e 

comercialmente preparadas para 

ministrar cursos de simulação 

empresarial. Para maiores 

informações, entre em contato com 

nosso departamento comercial 

através do fone/fax: (48) 334 9500 

ou pelo e-mail: comercial@bernard.com.br  

 

 

Enanpad 2000 

 

O 24º Encontro Anual da Associação Nacional dos 

Programas de Pós-graduação em Administração - 

ENANPAD 2000, será realizado de 10 a 13 de setembro 

em Florianópolis, Santa Catarina. Para este mesmo 

período a Bernard Sistemas, esta preparando um 

evento envolvendo os Sistemas de Simulação 

Empresarial. Maiores detalhes serão dados no próximo 

número do informativo simulando ou através do e-

mail  simulando@bernard.com.br    
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Abertas inscrições para cursos via Internet 

 

A Bernard Sistemas está 

com inscrições abertas 

até a data de 28/04/2000 

para seus cursos de 

simulação empresarial 

via Internet. Estes 

cursos têm por objetivo fazer com 

que os seus participantes pratiquem 

a administração simulada de 

empresas. O curso é altamente 

recomendável para professores que 

tenham interesse em utilizar esta 

técnica no meio acadêmico e para 

consultores que pretendam aplicar 

este tipo de curso no meio 

empresarial. O custo da inscrição 

para um curso, de até 3 

participantes, é de R$ 195,00 (cento 

e noventa e cinco reais) e dá direito 

a um sistema de apoio às decisões. 

O curso se inicia em 02/05/2000 e a 

cada semana os participantes 

tomam decisões para um trimestre 

simulado da empresa e as envia via 

e-mail. A Bernard Sistemas, por sua 

vez, disponibiliza os relatórios 

provenientes das decisões tomadas 

para que as empresas possam 

iniciar um novo processo de tomada 

de decisões. O curso termina em 

14/06/2000.  

Neste mesmo período a empresa 

também estará fornecendo cursos 

para formação de coordenadores em 

simulação empresarial via Internet, 

para usuários de nossos 

simuladores. Neste caso, a inscrição 

continua no mesmo valor, porém 

cada equipe será formada apenas 

pelo professor que está se 

certificando como coordenador. 

Maiores informações sobre o 

curso, assim como as fichas de 

inscrição, poderão ser obtidos em 

nosso site (www.bernard.com.br), 

na seção cursos. 
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Concorra a um curso de Simulação Empresarial via Internet 

 

Envie até o dia 19 de abril para o e-

mail simulando@bernard.com.br seu 

nome, departamento e o nome da 

instituição de ensino que você faz 

parte e participe do sorteio de um 

curso via Internet de Simulação 

Comercial e um curso de Simulação 

Industrial. Os nomes e os cursos 

correspondente dos dois 

contemplado serão divuldados, via 

e-mail, no dia 20 de abril. 

Não perca tempo, e conheça esta 

técnica, onde profissionais e 

estudantes universitários 

desenvolvem habilidade 

estratégica, visão empresarial e 

competência intelectual para 

enfrentar o mundo dos negócios. 

 

 

 

Promoção de Lançamento 

 

O SISERV - Sistema de 

Simulação de Serviços está com 

uma promoção de lançamento para 

os Clientes Bernard Sistemas. Os 

clientes que já possuem algum de 

nossos produtos podem adquirir o 

SISERV com 15% de desconto até 

o dia 31/07/2000. Não perca está 

oportunidade, e adquira o sistema 

de simulação de Serviços, uma 

verdadeira revolução na área da 

simulação empresarial. 
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