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Informativo da Bernard Sistemas sobre Simulação Empresarial
A Bernard Sistemas comemora 10 anos
Em abril último a nossa empresa comemorou 10 anos de atuação. Neste período vencemos
percalços típicos de empresas que estão iniciando. Entretanto, o maior obstáculo talvez tenha
sido criar uma cultura para uso de simuladores empresariais no meio acadêmico. Esta cultura
já existia em muitos países, onde os simuladores são utilizados como uma importante
ferramenta para integração da teoria com a prática. No Brasil esta cultura estava restrita a um
pequeno número de universidades, que já dispunham desta ferramenta, por meio de
desenvolvimento próprio, ou através de parceria com universidades estrangeiras. Quando
iniciamos, praticamente não existiam disciplinas de Jogos de Empresas ou Simulação
Empresarial nos cursos voltados à gestão. Hoje esta disciplina já é obrigatória em muitos
cursos e as reformulações de currículo, ou nos novos cursos estão, em sua maioria, inserindo
tais disciplinas. O próprio Ministério da Educação, através de seus consultores, está sugerindo
a adoção desta técnica como uma forma de melhorar a qualidade dos cursos.
Passada uma década, a empresa se orgulha de ver seus sistemas presentes na maioria das
principais universidades e faculdades do país. Anualmente, milhares de alunos de graduação e
pós-graduação têm a sua primeira experiência gerencial através de nossos sistemas. Hoje
somos considerados padrão de referência em simulação empresarial a nível nacional. Este
padrão é, para nós, um motivo de grande orgulho, mas também de muita responsabilidade,
pois temos que garantir a qualidade não apenas dos sistemas, mas também da formação dos
professores que os utilizam. Gostaríamos neste momento de fazer um especial agradecimento
aos professores-coordenadores, que são o nosso maior canal de divulgação. O relacionamento
criado entre a nossa empresa e estes professores vai muito além do suporte básico. Este
relacionamento se inicia no curso presencial para formação dos professores-coordenadores,
estreitando-se no decorrer da utilização de nossos sistemas. Os professores encontram na
Bernard Sistemas não apenas uma empresa para tirar dúvidas de utilização dos sistemas, mas
principalmente solucionar dúvidas de como ministrar cursos nos seus aspectos de estruturação
e integração com a grade curricular, dinâmica de condução do curso e avaliação acadêmica.
Alguns relacionamentos vão ainda mais longe, como a elaboração conjunta de artigos
científicos ou projetos especiais de uso dos simuladores.
Ao finalizar este editorial gostaríamos de agradecer a todos aqueles que, direta ou
indiretamente, nos ajudaram neste período. De nossa parte, podemos garantir o
comprometimento de continuarmos aprimorando os nossos simuladores empresariais e os
cursos e suporte que hoje prestamos. Para estas pessoas, empresas e instituições que nos
apoiaram nesta nossa primeira década de vida, o nosso muito obrigado.

“Fala Professor”
Fui convidado para ministrar a disciplina de Jogos de
Empresas , e agora?
Gostaria de compartilhar com vocês minha experiência como professor da disciplina de jogos
de empresas na FACET-PR. Minha trajetória na vida acadêmica reflete um pouco da minha
carreira profissional. Formado em economia, atuei muitos anos na área de tecnologia como
analista de sistemas e, como o perfil desse tipo de profissional exige, passei a me comportar
como analista de negócios, participando assim ativamente do processo de tomada de decisão
das empresas em que atuei, e daquela que venho atuando como colaborador, coordenando
projetos para sistemas de informação e gerenciamento de desempenho. Com isso adquiri uma
bagagem que me permite conhecer um pouco de cada uma das partes que compõe o sistema
empresarial.
Generalista por natureza, a minha realização como professor veio com um convite da
FACET-PR para que eu fosse o professor da disciplina Jogo de Empresas de uma turma de
formandos em Administração de Empresas. Com a perspectiva de sonho realizado, a
expectativa agora era buscar um software de apoio para essa disciplina e receber o
treinamento necessário para poder conduzir adequadamente esse processo. Com a escolha do
software de simulação empresarial da Bernard Sistemas surgiu tal oportunidade, e então
partimos para mais essa etapa.
Apesar de ter participado de treinamentos em que a simulação empresarial era parte
integrante, durante os dois dias de preparação na simpática Florianópolis, pude experimentar
o clima e a motivação que envolvem não somente o participante de um jogo de empresas, mas
também seu coordenador. Foram dias gratificantes, principalmente pela experiência que a
Bernard compartilhou conosco, no que se refere à condução de turmas de simulação
empresarial, o que nos permite partir, apesar de iniciantes, com a experiência de um mestre no
assunto.
Para mim, tão importante quanto aprender a utilizar o software foi aprender como ser um bom
professor coordenador, desenvolvendo habilidades e competências necessárias que permitem
prever e remover as barreiras que surgem nas turmas que utilizam os jogos de empresas.
Prof. Jorge Afonso Kleina
Depto. Administração
Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas do Paraná – FACET – PR

Falando em Simulação......
IIº Torneio de Simulação Empresarial.
Já estão abertas as inscrições para o IIº Torneio de Simulação
Empresarial. As inscrições devem ser feitas via Internet, pelo site
www.simulacaoempresarial.com.br até o dia 28/08/2002. As equipes
formadas por estudantes de graduação terão 30% de desconto na
inscrição. O torneio tem o apoio dos Conselhos Regionais de
Administração, Conselhos Regionais de Contabilidade, Federações do Comércio e Federações
das Indústrias.
O IIº Torneio de Simulação Empresarial
será realizado em duas etapas: etapa
classificatória (simulação industrial) e
etapa final (simulação comercial). A
etapa classificatória será realizada de
10/09 à 16/10. Passarão para a etapa
final, a ser realizada de 22/10 à 20/11, as
oito melhores equipes da etapa
classificatória.
Professor, divulgue este torneio junto a
seus alunos, estimulando-os a formarem
equipes. Com a participação no torneio
além de aumentar os conhecimentos em
gestão de empresas, eles ainda
concorrem a prêmios.

Premiação:
Serão premiadas as 8 equipes que
passarem para a etapa final. Os prêmios
serão distribuídos de acordo com a
classificação das equipes na etapa final.
1º lugar: 3 microcomputadores 1GHz com impressora jato de tinta
2º lugar: 3 televisores 29” estéreo
3º lugar: 3 aparelhos de DVD
4º a 8º lugar: valor investido na inscrição
Maiores informações sobre o IIº Torneio de Simulação Empresarial, assim como o
regulamento, podem ser obtidos no site do torneio: www.simulacaoempresarial.com.br . Os
interessados em receber cartazes para a divulgação do torneio devem entrar em contato com a
Bernard
Sistemas
pelo
fone/fax
torneio@simulacaoempresraial.com.br

(48)

334-9500

ou

pelo

e-mail:

Lançamento
A Bernard Sistemas está lançando uma linha de financiamento para a venda de seus sistemas
de simulação empresarial e de apoio às decisões. Este financiamento poderá ser feito em até
12 parcelas mensais fixas. Aproveitem mais esta oportunidade de adquirir os nossos sistemas.
Para maiores informações, favor entrar em contato com o nosso departamento comercial pelo
fone/fax (48) 334-9500 ou pelo e-mail comercial@bernard.com.br

Participação em Evento
No dia 28/03/2002 a Bernard Sistemas esteve presente no evento VOCÊs.a. SIFE
(www.sife.org), como expositora e participando da escolha dos melhores trabalhos de
estudantes universitários nos campos social, empresarial e educacional. Os vencedores foram:
1º colocado PUC - Campinas, 2º colocado IBMEC – Rio e 3º colocado HOYLER Hortolândia. A PUC – Campinas representará o Brasil no SIFE World Cup que se realizará
nos dias 22, 23 e 24 de setembro deste ano em Amsterdã, que reunirá os campeões nacionais
de 25 países. A Bernard Sistemas parabeniza os vencedores da etapa Brasil e deseja boa sorte
à equipe da PUC de Campinas na etapa mundial.
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