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Bernard comemora seus 15 anos!
Em Abril de 2007, a Bernard Sistemas
completará 15 anos de atuação no
desenvolvimento de softwares de
simulação gerencial.
Além de comemorativa, a data
demonstra a consolidação da metodologia
nos cursos de graduação e pós-graduação
em todo o país. Atualmente a Bernard
orgulha-se de ter como parceiros mais de
uma centena de renomadas instituições de
ensino superior. Nestas, cerca de 30.000
alunos participam de simulações
gerenciais todos os anos, durante o
processo de formação acadêmica.
A simulação gerencial, também
conhecida como jogo de empresas, está
ganhando cada vez mais espaço também

dentro das empresas, nos chamados cursos
“in-company”, nas quais gestores dos
diversos níveis hierárquicos testam suas
habilidades gerenciais e aprimoram seus
processos nas tomadas de decisões.
O método de simulação tornou-se um
importante aliado da ciência, e hoje está
difundido em diversos setores, como o
aeronáutico (simuladores de vôo), setor
médico (simuladores para estudo da
medicina) e Gerencial, como é o caso da
Bernard.
Nesses 15 anos de existência, a Bernard
Sistemas buscou sempre a excelência, jamais
deixando de lado sua Missão, Visão e Valores,
que nortearam o rumo da empresa até os
dias de hoje.

Entrevista com Paul
Bernard

Mais um prêmio para a
Bernard Sistemas

Em entrevista ao Simulando, Paul
Leon Stark Bernard, gestor da Bernard
Sistemas, fala sobre os 15 anos da
empresa, prêmios recebidos e
perspectivas para o futuro.

No próximo dia 07 de Março, em
Brasília, a Bernard Sistemas receberá
mais um prêmio. Desta vez, o
reconhecimento vem do MBC Movimento Brasil Competitivo.
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Fala Professor

Fala Professor
possibilidade de utilização à distância de
nossas ferramentas e, no futuro, passarão
a contar com todo o simulador na internet,
acabando com os problemas de instalação
e desinstalação dos softwares e
permitindo uma maior flexibilidade no
horário e local de utilização dos
simuladores. Além destas mudanças,
estamos desenvolvendo três simuladores
mais simples que irão simular pequenas
empresas e também a implementação do
comércio eletrônico no simulador
comercial. Estas novidades fazem parte
de nossa política de melhoria constante
nos produtos que nossos clientes já
experimentam, com o lançamento
semestral de novos releases.

15 anos de Simulação gerencial ...
Em entrevista ao Simulando, Paul L.
S. Bernard, gestor da Bernard
Sistemas, fala sobre os 15 anos da
empresa, prêmios recebidos e
perspectivas para o futuro.
Simulando - No mês de Abril de 2007,
a Bernard Sistemas completará 15 anos
de atuação no desenvolvimento de
simuladores gerenciais. No cenário
nacional, pode-se considerar que a
metodologia da Simulação já está
estabelecida e reconhecida dentro da
comunidade acadêmica?
Paul Bernard - Nestes 15 anos a
Bernard pôde vivenciar o crescimento da
utilização da simulação gerencial no Brasil.
De algo incipiente no início dos anos 90
até a sua consolidação como importante
método de aprendizagem gerencial,
utilizada tanto na graduação como nas
pós-graduação com enfoque na área de
gestão de empresas. A Bernard participou
ativamente deste crescimento e o
resultado mais visível deste pioneirismo
é o reconhecimento, por parte do mercado,
da qualidade de seus simuladores.
Podemos dizer que a Bernard é hoje uma
referência em simulação gerencial no
Brasil e seus produtos possuem o mesmo
grau de desenvolvimento dos melhores
simuladores internacionais, com a
vantagem de serem desenvolvidos para
o mercado brasileiro.
S - No ano de 2006, a Bernard recebeu
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o prêmio Talentos Empreendedores,como
melhor empresa de base tecnológica de
Santa Catarina. Qual o segredo do
sucesso?
PB - Na Bernard acreditamos que além
da inovação e do domínio tecnológico, o
trabalho em equipe e a satisfação de
nossos colaboradores, parceiros e clientes
são fundamentais para o sucesso do nosso
e de qualquer outro empreendimento.
Neste sentido, além de implantarmos
modernas técnicas de gestão e estarmos
sempre em constante busca da inovação
tecnológica, o sucesso que alcançamos
também vem do reconhecimento e
valorização dos que aqui trabalham.

S - A Bernard Sistemas é hoje
referência nacional no mercado de
simuladores gerenciais (jogos de
empresas) para o meio acadêmico. O que
tem sido feito para difundir o uso desta
moderna ferramenta de capacitação
gerencial ?
PB - Podemos creditar parte deste
sucesso ao bom relacionamento que a
Bernard sempre manteve com seus
parceiros e clientes. Uma grande
quantidade de novos clientes chega até a
Bernard após terem conversado com
algum de nossos clientes e recebido boas
referências. Outra parcela significativa
chega através da experiência própria.
Anualmente, mais de 30.000 pessoas
passam por cursos que utilizam nossos
simuladores. Muitos destes que
participam de cursos de pós-graduação
ou mesmo de cursos “In company” são
professores que acabam levando a idéia

S - Em termos tecnológicos, quais as
principais mudanças realizadas pela
Bernard Sistemas em seus simuladores?
PB - Os 3 tipos de simuladores
(indústria, comércio e serviços) foram
desenvolvidos para atender às
necessidades dos professores e alunos
em cursos presenciais, semi-presenciais
e os realizados à distância.
Neste sentido, podemos
considerar que a
mudança
mais
significativa em nossos
simuladores está sendo
a migração para a
Internet. Com os
Websimuladores,
nossos clientes
passam a ter a
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da simulação para suas instituições de
ensino. Além disto, a Bernard participa
ativamente de eventos nacionais como o
ENANPAD e o ENANGRAD,
aproveitando estas oportunidades para
estreitar ainda mais os laços com o meio
acadêmico.
S - Os simuladores Bernard estão entre
os mais desenvolvidos do mundo, tanto
na parte tecnológica como na questão
metodológica. Quais as pretensões da
Bernard com relação ao mercado
externo?
PB - Somos membros da associação
mundial de simulação empresarial –
ABSEL e anualmente participamos de
seu congresso. Nestes encontros
aproveitamos para verificar o “estado da
arte” em simulação no mundo e para fazer
contatos com potenciais parceiros
internacionais. Pretendemos expandir
nossa presença para outros países e para
isto, já estamos bem avançados na
internacionalização
de
nossos
Websimuladores e em breve
começaremos a comercialização do
ambiente de simulação para cursos em
língua espanhola e inglesa.
S - Quais as perspectivas para a
Bernard para os próximos 15 anos?
PB - Estes primeiros anos foram
apenas o começo. A Bernard continuará
a busca pela excelência em seus
produtos, criando novos simuladores e
novas soluções visando cada vez mais a
difusão do método de simulação
gerencial, tanto no Brasil quanto fora dele.

3

Gestão Inovadora
Bernard é reconhecida Alunas de administração
nacionalmente por sua
da UFRGS vencem o
excelência!
Torneio Gerencial 2006!
No dia 07 de março de 2007 a Bernard
Sistemas, representada por seus sócios
Paul L. S. Bernard e Ricardo R. S.
Bernard, receberá do Movimento Brasil
Competitivo – MBC, o prêmio
“Reconhecimento Nacional às Micro e
Pequenas Empresas”. A cerimônia reunirá
empresários de diversos setores da
economia que se destacaram nos Prêmios
de Competitividade, realizados em 22
estados brasileiros.

Livro foca simulação
e estratégia
A editora Saraiva lançou
o livro "Gestão Estratégica
- Da Empresa que Temos
para a Empresa que Queremos" de autoria do professor Eliezer Arantes da
Costa. O capítulo 18, escrito por Ricardo Bernard, professor da UFSC e sócio da
Bernard, é dedicado ao uso da simulação
gerencial no aprendizado de estratégias
empresariais. Esta é a segunda contribuição do prof. Ricardo Bernard em livros de
renovamos autores. No ano passado ele
também escreveu um capítulo sobre jogos
e simulações para o livro "Metodologias
de Ensino na Área de Negócios", de autoria dos professores José Carlos Marion e
Arnaldo Luís Costa Marion, editado pela
Editora Atlas.
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A sétima edição do Torneio Gerencial
teve a participação de 191 equipes,
representantes de 20 estados brasileiros.
Dentre as equipes, 71% foram formadas
exclusivamente por estudantes de
graduação e as demais 29% formadas por
profissionais e demais interessados em
Gestão Empresarial.
Ao final dos dez períodos de tomadas
de decisão, a vencedora foi a equipe OBI,
formada por três alunas do curso de
Administração da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul-UFRGS, que receberam
como premiação, o valor de R$ 3.000,00.
Veja abaixo, o depoimento das vencedoras:
Aprendi lições sobre como administrar minha
própria empresa, como lidar com a incerteza
do mercado, e a estudar a melhor maneira de
tomar as decisões para se manter em uma
posição favorável em um mercado
competitivo. Raquel Kanan Ruffini
...consegui aplicar a matéria teórica da
faculdade em uma "realidade empresarial",
me sinto mais motivada para enfrentar o
mercado de trabalho depois dessa
participação no Torneio. Aline Gonzalez da
Silva
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