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Informativo Semestral da Bernard Sistemas

Sócio da Bernard é eleito
diretor da ABSEL

Bernard prepara simuladores da
gestão de pequenas empresas

 Torneios fechados já
são uma realidade
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   Os simuladores da Bernard sempre
foram desenvolvidos com um olhar na
academia e outro na realidade. Por todo o
Brasil diversas instituições de ensino
superior aplicam o método de simulação
gerencial utilizando os produtos da
empresa.

    Atenta às necessidades de seus clientes,
a Bernard está desenvolvendo simuladores
com menor grau de complexidade, a fim
de  atender aos cursos com ênfase na
gestão de pequenas empresas,
empreendedorismo, graduações
tecnológicas e cursos profissionalizantes.

   Professor e vencedores de torneio
fechado falam sobre suas experiências
na competição, que contou com mais de
7.500 alunos.

  Ricardo Bernard, professor e sócio da
Bernard Simulação Gerencial, foi eleito
diretor da Association for Business
Simulation and Experiential Learning
(ABSEL).
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    Estes novos sistemas simulam pequenas
e médias empresas. São indicados para o
ensino de conceitos básicos de gestão,
atendendo de forma simples e didática o seu
público-alvo.

     Estes simuladores também podem ser
utilizados em cursos introdutórios de
graduação, antecedendo a utilização de
sistemas mais complexos, como os já
comercializados pela Bernard (Indústria,
Comércio e Serviços).
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Fala Professor Fala Professor

Torneios Fechados  para
instituições de ensino

Nesta edição, o Simulando entrevista
o Prof. Júlio Ramon Soares Oliveira,
coordenador regional de um torneio
fechado de simulação gerencial, e,
também, os integrantes da equipe
Gestorema, vencedora da edição
2007-1.

   Simulando - Qual sua avaliação do
torneio e como foi a participação e
aceitação por parte dos alunos?
  Júlio Ramon  - O torneio é uma
ferramenta excepcional para o
desenvolvimento das habilidades
gerenciais dos alunos. A participação dos
alunos neste semestre  foi fantástica. Esta
foi a melhor participação de todos os
semestres.

  S - Em quais aspectos a metodologia da
simulação gerencial contribui na
formação acadêmica dos alunos?
 JR - Em vários aspectos, principalmente
na importância do trabalho em equipe e
na capacidade de trabalhar com relatórios
analisando diversas situações e
planejando alternativas para a melhoria
da empresa. O aluno desenvolve a
capacidade de planejar, analisar e
empreender.

   S - Quais os benefícios para os alunos
que participam de um torneio de
simulação gerencial?
  JR - São vários os benefícios, porém o
maior deles é o de compreender que o

Os integrantes da equipe
Gestorema, vencedora da edição
2007-1 do torneio fechado de
simulação comercial,  falam da
importância de participar deste tipo
de atividade, das dificuldades
enfrentadas e do sucesso alcançado.

   Simulando  - Vocês consideram
importante a participação em torneios de
simulação, durante o curso de graduação?
   Equipe Gestorema - O torneio de
simulação é um método de ensino muito
importante para a aprendizagem dos
alunos, desde que haja interesse dos
mesmos. Fazer um curso de graduação
tendo a oportunidade de administrar uma
empresa virtual é, com certeza, adquirir
conhecimento para enfrentar o mercado
de trabalho. Esse tipo de competição
desperta o interesse dos participantes, pois
cada equipe tem o objetivo de chegar
entre os primeiros colocados, com a
vantagem de aprender mais a cada
análise de resultados obtidos e
preparação para a próxima decisão.

  S - Quais fatores vocês consideram mais
importantes para se ter sucesso na
competição?
  EG - Para ter um bom resultado na
competição é preciso estudar o material
disponível. É fundamental verificar os
relatórios, acessar os resultados das
outras equipes, fazer comparações de
resultados para chegar a uma boa
conclusão que sirva para ajudar na
próxima tomada de decisão.

   S - Qual a maior dificuldade encontrada
no decorrer do torneio?
  EG - Trabalhar em equipe quase
sempre se torna um desafio a mais.
Sempre tem divergências nas opiniões,
falta de colaboração de alguns colegas,
dificuldade para se chegar a um resultado
favorável.  A equipe precisa estudar cada
situação com responsabilidade, analisar
todos os resultados obtidos pela empresa
simulada, e concorrentes, para tentar
chegar a resultados satisfatórios.

 S  - Vocês se consideram mais
preparados a enfrentar o mercado após
terem participado do torneio?
   EG -  Sim, participar de um torneio de
simulação é muito gratificante. Ao mesmo
tempo em que estamos aprendendo,
também estamos nos preparando para
enfrentar o mercado de trabalho.

   S - Quais os benefícios adquiridos com
a participação no torneio?
  EG -  Sem dúvida o maior benefício
com a participação no torneio é o
conhecimento adquirido. A cada tomada
de decisão e análise de resultados, um
novo desafio. Ninguém chega a um bom
resultado sem interesse, dedicação e
persistência. O estudo é a base para
adquirir o conhecimento desejado para
chegar à decisão que julgamos mais
adequada para aquela situação.

Ediane Hagn completa a entrevista
afirmando que:

“Não existe decisão certa, existe a mais
adequada para cada situação.”

ambiente empresarial é competitivo e
necessita de profissionais capacitados e
que saibam criar soluções rápidas,
analisando diversos fatores. Os alunos
que participam com determinação,
buscando aprender como acontece cada
movimentação nas diversas diretorias,
compreendem que não existe uma parte,
mas sim o todo e que todos os
departamentos são importantes. Porém,
cada um tem sua responsabilidade na
tomada de decisão.
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Torneio Fechado
de Simulação

Cidades  envolvidas:  Belém, Fortaleza,
Goiânia, João Pessoa, Maceió, Recife,
Salvador e Teresina.

Equipes inscritas: 1.518 ( 272 equipes no
torneio comercial e 1246 equipes no
torneio industrial)

Alunos participantes: 7.500

Períodos simulados: 10

Equipes vencedoras:

Gestorema (Torneio Comercial)

GM  Ind Com (Torneio Industrial)

Números da edição 2007-1
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S i m u l a n d o

Tiragem: 4.200 exemplares
E-mail: simulando@bernard.com.br

Site: www.bernard.com.br
Telefone:  (48)  3334  9500

Gestão Inovadora

Informativo semestral da Bernard Sistemas

Estão abertas as inscrições para mais um
Torneio Gerencial. Devido ao sucesso das
edições anteriores e à participação de
professores e apoiadores na divulgação do
torneio, a edição 2007 promete superar
todas as expectativas e ser a maior entre
todas as edições já realizadas.

Nesta 8ª edição será simulada a gestão
de empresas fictícias do setor industrial.
Na etapa classificatória, serão simuladas
empresas industriais de pequeno porte, e
na etapa final, empresas industriais de
capital aberto.

Os prêmios são de R$ 6.000,00, sendo
R$ 3.000,00 para o primeiro colocado, R$
2.000,00 para o segundo e R$ 1.000,00 para
o terceiro.

A competição terá início em 13 de
setembro e as inscrições podem ser
realizadas diretamente no site
www.torneiogerencial.com.br até o dia 31
de agosto.

Ricardo Bernard, professor de jogos e
simulações da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), coordenador do
Núcleo de Estudos em Simulação
Gerencial (NESIG) e sócio da Bernard
Simulação Gerencial, foi eleito diretor da
Association for Business Simulation and
Experiential Learning (ABSEL), gestão
2007/2008. A nomeação ocorreu na cidade
de San Antonio, Texas, nos Estados
Unidos, em 22 de março de 2007.

A ABSEL é a principal organização
mundial na área de jogos de empresas e
simulações empresariais. Em seu
congresso anual são apresentados artigos
e estudos com o intuito de aprimorar o
ensino, pesquisa e avaliação de simulações
e métodos experimentais focados em
negócios.

O professor Ricardo é o único latino-
americano na atual diretoria da ABSEL.
Esta nomeação é um reconhecimento dos
18 anos de dedicação do
professor à
s i m u l a ç ã o
g e r e n c i a l ,
inicialmente no
desenvolvimento
de simuladores e,
posteriormente,
na pesquisa e
divulgação do
método no
Brasil.

Torneio Gerencial 2007
Inscrições abertas!

Sócio da Bernard é
eleito diretor da ABSEL


