
SimulandoSimulando
   Ano VII              Florianópolis, Ago 2005/Fev 2006                  nº 14

Informativo Semestral da Bernard Sistemas

Bernard apresenta os
WebSimuladores

Torneio Gerencial 2005: coordenação
espera número recorde de inscritos

O sucesso da simulação
nos Estados Unidos
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No “Fala Professor”, o diretor
executivo da ABSEL (Association for
Business Simulation and Experiential
Learning – EUA) fala sobre as mais
atuais linhas de pesquisa na área de si-
mulação empresarial e esclarece con-
ceitos importantes para se entender me-
lhor a evolução dos softwares de simu-
lação em todo o mundo.

Os três modelos de WebSimula-
dores desenvolvidos pela Bernard
permitem que a simulação deixe de
existir somente na imaginação dos
participantes e passe a existir também
em um espaço virtual desenhado pela
tela do computador, aproveitando todas
as possibilidades de navegação e
interação da ferramenta.

Alexandre Rios levou a Alfa
People ao 8º  lugar em 2003

O Torneio Gerencial
chega a sua quinta edição
credenciado pelo sucesso
dos anos anteriores. Para
2005, a coordenação espera
número recorde de inscri-
ções, o que certamente
levará a uma competição
muito mais acirrada e a uma
disputa muito maior pelos R$
6 mil que estão em jogo. Mais
uma vez, São Paulo sai com
vantagem no número de
inscritos. Até o fechamento
desta edição, cerca de 30%

das equipes inscritas  na
competição eram do estado
mais populoso do país. O
aprendizado também é
garantido. É o que afirma
Alexandre Rios, 8º colocado
em 2003.  “Aconselho a to-
dos que pretendem admi-
nistrar um negócio próprio a
participarem de uma simu-
lação e a conhecerem suas
próprias dificuldades  antes
de uma aventura no mundo
real”. Mais sobre o Torneio
Gerencial 2005 na      pg. 3
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Fala Professor

Estudantes podem receber até 70%
de desconto no valor das inscrições

Torneio Gerencial

Simulando - Comente sobre simula-
ção empresarial como método de apren-
dizado gerencial.

Hugh Cannon - Simulações forne-
cem uma poderosa e relativamente ba-
rata ferramenta para ajudar gerentes a
avaliar as conseqüências de suas deci-
sões. Um estudante ou um gerente pode
experimentar como é administrar uma
empresa em diferente ramos, ou mesmo
aprender sobre as conseqüências de di-
ferentes decisões sem arriscar grandes
perdas financeiras. Tudo isso tem muitas
implicações educacionais.

S - Quais as linhas de pesquisa mais
recentes na área de simulação empre-
sarial?

H.C - Três áreas estão chamando
mais atenção. Primeiro, há um esforço
para desenvolver modelos de simulações
que darão um feedback mais realístico

em resposta ao tipo de decisões toma-
das na vida real. Segundo, vejo pessoas
trabalhando para fazer simulações
gerenciais mais compreensíveis e fáceis
de usar. Finalmente, pesquisadores tra-
balham para desenvolver métodos de uti-
lização da simulação na avaliação de
competências gerenciais.

S - Comente sobre o significado dos
conceitos de validação
representacional e va-
lidação educacional
de uma simulação.

H.C - “Validade
representacional” re-
fere-se à exatidão com
a qual a simulação
representa o fe-
nômeno sendo
simulado. “Va-
lidade edu-
cacional” refe-
re-se ao grau
com que estu-
dantes ou gerentes aprendem o que é
para ser aprendido quando usam a simu-
lação. Uma simulação pode ter uma alta
“validade representacional”, mas ser tão
complexa que as pessoas que a usam não
conseguem perceber as conseqüências
de suas decisões.

Diretor executivo da ABSEL fala das
atuais linhas de pesquisa em simulação

Em entrevista exclusiva ao Simu-
lando, o diretor executivo da ABSEL
(Association for Business Simulation
and Experiential Learning - EUA),
Hugh Cannon, fala da sua experiên-
cia em simulação empresarial, apon-
ta três novas linhas de pesquisa na
área, esclarece o “paradoxo da com-
plexidade” dos softwares de simula-
ção e explica os conceitos de “vali-
dade representacional” e “validade
educacional”.

Leia a íntegra da entrevista no site
www.bernard.com.br

São R$ 6 mil em jogo, fora o apren-
dizado prático em gerenciamento em-
presarial através dos Jogos de Empre-
sa. Na sua quinta edição, o Torneio
Gerencial irá distribuir R$ 3 mil à equi-
pe campeã, R$ 2 mil aos segundo colo-
cados e R$ 1 mil à equipe que comple-
tar o pódio na terceira posição. Serão
quase três meses de competição, divi-
didos em duas etapas (classificatória e
final) com cinco processos de tomadas
de decisões cada uma. No fim das con-
tas, as equipes  mais bem classificadas
terão experimentado, através da simu-
lação, a gestão de uma empresa do se-
tor comercial e uma do industrial.

O número de inscritos para o Tor-
neio Gerencial 2005 cresce a cada dia
e quem ainda não formou uma equipe e
se inscreveu, tem até o dia 5 de setem-

bro. Equipes formadas exclusivamente
por estudantes de graduação pagam a
metade do valor da inscrição. Com o
objetivo de incentivar o investimento no
aprendizado prático de gerenciamento
empresarial, a Bernard oferece mais
20% de desconto a essas equipes caso
sejam patrocinadas pela Instituição de
Ensino Superior ou pelo Centro Aca-
dêmico aos quais pertencem. Para mais
informações sobre desconto nas inscri-
ções, acesse www.torneiogerencial.com.br

• Inscrições – até o dia 5 de
setembro, através do site oficial do
evento: www.torneiogerencial.com.br

• Início da competição – 15
de setembro (disponibilização na rede
dos primeiros relatórios).

Cronograma, Dinâmica e
Regulamento da competição
www.torneiogerencial.com.br

torneio2005@simulacaoempresarial.com.br

Torneio: coordenação já definiu todas as datas

Apoiadores do Torneio

CFA
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Em cursos à distância ou em sala de
aula, a ferramenta já é um sucesso

Simulando

Tiragem: 5 mil exemplares
Jornalista responsável: Marcos Franzoni

Registro profissional: SC 02269 JP
E-mail: simulando@bernard.com.br

Site: www.bernard.com.br  Fone: (48) 334 9500

WebSimuladores

Informativo semestral da Bernard Sistemas

Todas as edições do Simulando estão
no site www.bernard.com.br. Confira!

Os WebSimuladores permitem, através
da Internet, visualização e impressão de
relatórios e gráficos da simulação, acesso
às dúvidas mais freqüentes (cadastradas
e atualizadas pela Bernard) e ao material
necessários para o curso, além de
certificados de participação. Mais do que
i s s o , possibilitam que o professor

avalie individualmente os
alunos de cada uma das
equipes, através do
controle de acessos ao
sistema fora de sala de

aula.
Em entrevista ao

site da Bernard, o
professor titular de
Controladoria e Fi-

nanças da Universidade Paranaense e
consultor de empresas, Dr. Régio Toesca,
falou sobre os benefícios da utilização dos
WebSimuladores. “Através da ferramenta

A Bernard Sistemas não para de inovar,
sempre buscando melhorar a qualidade das
aulas e cursos prestados com seus simu-
ladores. Desde 2004, a
empresa vem aprimo-
rando os WebSimula-
dores. Já são três mo-
delos específicos (WebSind, WebSimco,
WebSiserv),  adaptados a cada um dos si-
muladores comercializados pela Bernard.

Os WebSimuladores são ferramentas
indispensáveis em cursos de simulação
empresarial realizados à distância, funcio-

nam como acessório
aos cursos presenciais
e podem ser agrega-
dos a disciplinas de

Jogos de Empresa como incentivo a uma
participação mais ativa dos alunos em sala
de aula.

estou mais próximo dos alunos e, desta
forma, aproveito melhor as oportunidades
de enriquecer a aprendizagem” salientou
o professor. A entrevista completa do
professor Régio Toesca está no site
www.bernard.com.br

Para mais informações sobre os
WebSimuladores e para saber como
solicitar o uso da ferramenta, acesse

www.websimulador.com.br

Professor fala dos benefícios dos WebSimuladores


