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A Bernard Sistemas atua há mais de 10 

anos no desenvolvimento, comercialização e 

aplicação de cursos de simulação 

empresarial. Com base nesta experiência, a 

empresa estará realizando seu Torneio de 

Simulação Empresarial Edição 2003.

O torneio será realizado via Internet e tem 

como público-alvo todos aqueles que 

tenham interesse em gestão de negócios, 

como empresários, gerentes e estudantes 

de graduação e pós-graduação. 

Ele será realizado em duas etapas: etapa 

classificatória, utilizando a simulação 

comercial, e etapa final, utilizando a 

simulação de serviços.

Os prêmios serão distribuídos para as oito 

melhores equipes da etapa final:

1º lugar : R$ 3.000,00 

2º lugar : R$ 2.000,00 

3º lugar : R$ 1.000,00

As equipes classificadas do 4º ao 8º lugar 

terão o reembolso do valor investido na 

inscrição. Além desta premiação, as oito 

melhores equipes da etapa final já estarão  

Simulando

automaticamente inscritas para a próxima 

edição do Torneio. 

As inscrições devem ser realizadas via 

Internet, de 14/07/2003 a 05/09/2003.  

O valor da inscrição é de R$ 60,00 até 

17/08/2003, e de R$ 90,00 após esta 

data. Equipes formadas exclusivamente por 

estudantes universitários de graduação 

terão 50% de desconto nas inscrições.

Com este informativo, estamos enviando 

um cartaz para divulgação do torneio em 

sua instituição. Caso haja necessidade de 

mais cartazes, ou material eletrônico, para 

divulgação, entre em contato pelo e-mail 

ou pelo site: 

torneio@simulacaoempresarial.com.br

www.simulacaoempresarial.com.br

Editorial
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Caso a sua Instituição queira implementar a 

disciplina de simulação empresarial, a Bernard 

Sistemas presta assessoria, dando todas as 

dicas necessárias para incluir a simulação 

empresarial em seu curso.

Mostramos de que forma aplicar, a infra-

estrutura necessária, e qual o melhor momento 

do curso em que a disciplina de simulação 

empresarial deve ser incluída; seja nos cursos 

de graduação, ou pós-graduação. 

Esta disciplina ajuda na melhor qualidade de 

formação do aluno, proporcionando a 

oportunidade de tomar decisões gerenciais de 

forma prática, dentro de uma empresa simulada.  

A simulação empresarial é considerada uma 

prática pedagógica inovadora, pois trabalha com 

o desenvolvimento da capacidade reflexiva e 

interpretativa dos discentes. Estas práticas 

inovadoras são utilizadas como um dos critérios 

do MEC para avaliar a qualidade dos cursos 

oferecidos. Portanto, a introdução da técnica de 

simulação empresarial, beneficia diretamenta as 

instituições que a adotam.

Novidades

Como inserir a
técnica de  
Simulação 
Empresarial 
em seu curso

EXPEDIENTE

Tiragem: 4.500 exemplares

Endereço: Rod. SC 401, Km 01 - Tecnópolis CELTA
88.030-000 - Florianópolis - SC
Fone/Fax: (48) 334-9500

E-mails: 
comercial@bernard.com.br
suporte@bernard.com.br
simulando@bernard.com.br

SIMULANDO É O INFORMATIVO OFICIAL 
DA BERNARD SIMULAÇÃO EMPRESARIAL.

Saiba Mais

Após a inovação visual de seu último 

informativo, a Bernard Sistemas também 

reformulou o seu site, estando agora muito 

mais moderno para poder atender cada vez 

melhor seus clientes. 

Esta nova identidade visual do  site visa 

facilitar a utilização de seus usuários, seja 

do meio acadêmico, ou empresarial. 

No site você pode encontrar informações 

sobre os sistemas de simulação 

empresarial, cursos, etc.

Juntamente com o site da Bernard, o site 

do Torneio de Simulação Empresarial 

também está de cara nova, com notícias e 

fotos dos vencedores do último torneio, 

bem como informações do Torneio de 

Simulação Empresarial Edição 2003.

De Cara Nova
Ano V, nº 10                

WebSites:
www.bernard.com.br
www.simulacaoempresarial.com.br

E m p r e s a r i a l
S i m u l a ç ã o

Torneio de Simulação

Empresarial - Edição 2003
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A edição deste Simulando dedica a 

seção Fala Professor para a divulgação 

de nossos produtos e da nova área de 

suporte que a Bernard Sistemas está 

disponibilizando para seus clientes. 

A partir de agora cada cliente terá uma 

senha que permite o acesso às dicas e 

atualizações dos sistemas na área de 

suporte de nosso site. Além disso, esta 

área conta com um sistema de acesso 

personalizado, onde aparecem apenas 

as informações que interessam ao 

cliente, omitindo as informações dos 

sistemas que ele não possui. O cliente 

pode também contar com a opção 

Suporte à Dúvidas, onde as dúvidas 

mais freqüentes estão relacionadas. A 

seção de Dicas do suporte foi 

totalmente reformulada, contando com 

informações não apenas sobre o uso 

dos sistemas, mas principalmente sobre 

a técnica de simulação empresarial.

Outra novidade é a área de Downloads 

onde estarão disponíveis as últimas 

atualizações de nossos sistemas. A 

cada semestre a Bernard atualiza os 

releases de seus simuladores e 

sistemas de apoio às decisões.  Estas 

atualizações contam com a colaboração 

de nossos usuários, que nos fornecem 

sugestões que permitem um 

melhoramento contínuo de nossos 

produtos.

Essas novidades fazem parte da 

estratégia da Bernard Sistemas de estar 

sempre à frente, inovando e interagindo 

cada vez mais com seus clientes.

Fala Professor

Nova Área de Suporte para 
os Nossos Clientes 

Curso de Simulação 
Empresarial à Distância  

Falando em Simulação
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Visando melhorar a qualidade de nossos 

produtos e serviços, agregamos novas 

tecnologias ao nosso Curso de Simulação 

Empresarial à distância.

Essas tecnologias facilitam o acesso do 

participante, que poderá fazer uma análise dos 

relatórios e tomar as decisões a qualquer hora, 

de qualquer lugar, bastando ter à disposição 

um computador conectado à internet. Os 

participantes não precisam ser exclusivamente 

de uma mesma turma, curso, universidade, 

empresa, ou instituição. O curso também 

oferece um baixo custo de aplicação.

Existem três tipos de simuladores que podem 

ser utilizados:

Simulador Industrial

Simulador Comercial

Simulador de Serviços

Enfoque Acadêmico

 Através da simulação empresarial, o aluno 

poderá exercitar a tomada de decisão e integrar 

de forma prática os conhecimentos adquiridos 

ao longo da vida acadêmica. A técnica também 

permite  que os erros cometidos pelos alunos 

sejam assimilados, para que os mesmos não 

se repitam em uma situação real. 

Os participantes se tornam agentes ativos no 

processo, proporcionando um clima 

motivacional favorável ao aprendizado. 

A simulação empresarial pode ser aplicada em 

cursos de graduação, mestrado, MBAs ou 

cursos de especialização.

Enfoque Empresarial

A simulação empresarial é uma importante 

ferramenta, não apenas para aprimorar os 

conhecimentos técnicos, como também para 

trabalhar os aspectos comportamentais de 

seus participantes. Este curso permite 

capacitar e reciclar os profissionais dentro de 

sua empresa.

Outras Aplicações

O curso de simulação empresarial à distância  

pode ser utilizado também nos Conselhos 

Regionais, seja de Administração, 

Contabilidade, ou qualquer outra instituição que 

procure acrescentar um aprendizado gerencial 

aos seus profissionais.

Com o curso de simulação empresarial à 

distância, os participantes terão a oportunidade 

de desfrutar de um grande aprendizado 

empresarial. 

Para conhecer melhor e avaliar essa ferramenta 

de aprendizagem, uma boa dica é participar do 

Torneio de Simulação Empresarial Edição 

2003, onde esta nova tecnologia estará sendo 

utilizada (www.simulacaoempresarial.com.br).Os sistemas de simulação empresarial 

da Bernard abrangem os três setores da 

economia - Indústria, Comércio e 

Serviços. Os sistemas permitem criar 

um cenário econômico onde alunos 

administram empresas simuladas.

Para auxiliar no processo decisório 

existem os Sistemas de Apoio às 

Decisões, que são utilizados pelos 

alunos em laboratório de informática, 

permitindo assim novas oportunidades

de aprendizado.

Para instituições que desejarem utilizar 

as vantagens do ensino à distância, a 

simulação empresarial também pode ser 

disponibilizada via Internet. 

Para maiores informações, entre em 

contato com nosso departamento 

comercial, ou agende uma visita à 

empresa. 

Nossos Produtos 
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