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Bernard Sistemas lança quarta edição
do torneio de simulação empresarial

Professor avalia aulas
com uso de simuladores

Bernard ministra curso
para 127 indústrias

A Bernard Sistemas começa a se
consolidar no mercado também como
uma prestadora de Cursos in Company.
Em abril, mais de 100 pessoas parti-
ciparam de um desses cursos durante o
PartiCisp 2004 , evento que aconteceu
em Rio Quente-GO. O Simulando
acompanhou tudo o que aconteceu por
lá. Saiba nesta edição como funcionam
e quais as vantagens da aplicação de
Cursos in Company.                            pg.4

No “Fala Professor” desta edição
o professor Marco Antônio Borges, da
Unisinos-RS, avalia as aulas com o uso
dos simuladores desenvolvidos pela
Bernard Sistemas, fala da crescente
motivação dos seus alunos em sala de
aula, das vantagens da utilização do
Sistema de Apoio às Decisões e da im-
portância das aulas com simuladores
para a formação de novos profissionais
da administração.                       pg.2

   Quem já fez uso da
técnica não tem dúvida; a
simulação empresarial é
uma ótima oportunidade
para aprimorar conheci-
mentos em gestão de
empresas. Sabendo disso e
pensando em disseminar
essa técnica, a Bernard
Sistemas resolveu pro-
mover torneios abertos de
simulação de empresas.
Este é o quarto ano do
evento e a expectativa,

tanto dos organizadores e
apoiadores quanto dos par-
ticipantes, é de que em 2004
a competição vai crescer em

emoção e atrativos. O
Torneio Gerencial 2004
será dividido em duas
fases. Na primeira delas as
equipes irão administrar
uma empresa do setor de
serviços e na etapa final,
uma do setor industrial.
Isso vai possibilitar aos
primeiros colocados da
fase inicial simularem a
gerência de empresas de
dois setores diferentes da
economia.               pg.3

foto

Rodrigo Soares levou a
Scorp.Co ao quarto lugar no

Torneio do ano passado
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“Motivação está relacinada diretamente
com aulas práticas e dinâmicas”

   O professor Marco Antônio Borges,
da Unisinos – RS, utiliza há três anos o
Simulador Industrial (Sind) e o de
Serviços (Siserv) tanto na graduação
quanto na pós. Em entrevista ao
Simulando ele aponta como os
simuladores têm ajudado seus alunos a
tomarem decisões em equipe e fala da
motivação nas aulas com o uso da
técnica de simulação.

Simulando - Qual a diferença na
aplicação dos cursos de simulação para a
graduação e para a pós-graduação?
Professor - As diferenças são poucas. A
experiência em ter uma empresa nas
mãos para o gerenciamento de todas as
funções administrativas é nova para
ambos os grupos, salvo alguns casos.
Contudo, os alunos da pós apresentam
maturidade maior com relação aos
conceitos por terem geralmente mais
experiência profissional.

S - Como, na sua opinião, a técnica de
simulação empresarial pode ajudar novos
profissionais a ingressar no mercado de
trabalho?
P - O exercício das habilidades admi-
nistrativas praticadas em um simulador
possui um grande potencial de
aprendizagem e de geração de
conhecimento para o aluno. Esse
conhecimento é levado para o mercado.

S - Quanto à motivação dos estudantes
em sala de aula, quais as mudanças que
o uso dos softwares de simulação
empresarial trouxeram?
P - A motivação dos alunos está
diretamente relacionada com o
desenvolvimento de uma aula prática,
dinâmica e com potencial de
aprendizagem percebido pelo aluno.

S - Saber tomar decisões importantes em
equipe é sempre muito difícil. Como os
simuladores têm ajudado seus alunos
nesse aspecto?
P - O jogo de empresas permite que o
grupo verifique rapidamente o resultado
das decisões, os frutos da atuação em
equipe. Desta forma viabiliza a reflexão
em cima de resultados.

S - Quais as vantagens da utilização do
Sistema de Apoio às Decisões (SAD)?
P -  O SAD permite que o aluno realize
simulações frente a variávies que
envolvem diretamente a tomada de
decisão. Manualmente, os cálculos
acabam sendo improdutivos e desviam
o foco proposto pela simulação que é a
reflexão das decisões tomadas frente a
possíveis resultados.

Marco Antônio Borges ministra as
disciplinas de Jogos de Empresa, Gestão
de Informações e Administração da
Produção na Unisinos - RS.
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Saiba o que pensa quem já participou do Torneio

Torneio Gerencial 2004 vai distribuir
mais de 6 mil reais aos vencedores

Saulo El Achkar já se prepara para o Torneio
desse ano. Depois de uma acirrada disputa, em
2003 a equipe dele ficou com a terceira colocação.
Ele faz um resumo da sua experiência de sucesso.
“Como estudante universitário pude sentir o gosto
de uma disputa mercadológica de verdade.
Durante o Torneio foram elaboradas estratégias
de negócios , planilhas de controle financeiro e
muito mais, em um ambiente que se tornou o mais
real e envolvente possível”.

Depois do sucesso das três
primeiras edições a Bernard

Sistemas abriu, através do site
www.simulacaoempresarial.com.br,
as inscrições para o Torneio Gerencial
2004, que vão até o dia 27 de agosto.
Este ano a competição começa no dia
15 de setembro e irá premiar a equipe
vencedora com 3 mil reais, o segundo
colocado com 2 mil reais e o terceiro
com mil reais. Receberão de volta o
valor das inscrições os competidores
que chegarem da quarta à oitava
posição. No ano passado, depois de
70 dias de uma briga acirrada entre as
empresas simuladas, Otávio Nunes
Cunha, de Salvador - BA, garantiu a
primeira colocação de sua empresa.

Santa Catarina completou o pódio
com segunda e terceira posições. Este
ano, com as inscrições a todo o vapor,
a disputa promete ser ainda mais
intensa. Por isso, incentive seus alunos
a formar uma equipe com até três
componentes. Eles terão a chance de
desenvolver  habilidades gerenciais e
concorrer a prêmios.

Saulo, à esquerda, se prepara

para o Torneio Gerencial 2004

Segundo lugar no ano passado, Clair

Lazare levou o prêmio de 2 mil reais
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Cursos de simulação auxiliam gerentes
a aprimorar habilidades administrativas
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Reunião para tomada de decisões:
o grande momento da simulação

   O mais novo produto que a Bernard
Sistemas oferece a seus clientes, os Cursos
in Company, vêm sendo aprimorados e
conquistando credibilidade a cada dia. Prova
disso foi o curso ministrado em Rio Quente-
GO para as indústrias
associadas à Central de
Informações São Paulo
(Cisp) entre os dias 14 e
18 de abril. Cerca de 120
representantes das 127
indústrias participaram
do curso de simulação
empresarial ministrado
pelos profissionais da
Bernard.
   Os cursos in Company
são oferecidos a empre-
sas, associações ou fede-
rações. Podem ser presenciais (com
orientação in loco dos profissionais da
empresa), à distância (quando os cursos são
ministrados através da Internet) ou mistos,
com uma parte presencial e outra à distância.
   O curso, que recebeu o nome de PartiCisp
2004 - Buscando Resultados, teve como
objetivo principal, através do uso dos

softwares de simulação empresarial
desenvolvidos pela Bernard Sistemas, criar
um ambiente simulado para que os
participantes tivessem uma visão sistêmica
de uma empresa, com ênfase na integração

entre os diversos depar-
tamentos. Foram forma-
das 24 equipes que se
dividiram em três grandes
grupos e que partici-
param de seis períodos de
simulação.
Os cursos in Company
são personalizados de
acordo com as neces-
sidades dos participantes.
A Bernard Sistemas
coloca à disposição os
três tipos de simuladores

-industrial, comercial e de serviços - no intuito
de adaptar o conteúdo do curso ao cliente e,
desta forma, melhorar o resultado final.
As empresas ou associações interessadas em
oferecer um curso de simulação a seus
funcionários ou associados devem entrar em
contato com a Bernard Sistemas através do
e-mail cursos@bernard.com.br


