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Bernard inicia ano com novidades!
Prestes a completar 16 anos no
desenvolvimento de softwares de
simulação gerencial, também conhecidos
como jogos de empresas, a Bernard traz
ao mercado uma nova versão do
Websimulador, totalmente remodelado.
Já conhecido por muitos de nossos
parceiros, o Websimulador é um ambiente
que disponibiliza as informações das
simulações na internet. Os participantes
podem ter acesso às suas simulações, de
qualquer localidade, a qualquer hora.
A simulação gerencial proporciona aos
participantes a experiência de administrar
empresas em suas mais diversas áreas
funcionais, possibilitando a visão sistêmica
das organizações, assim como experiência
nos processos decisórios.
Nos simuladores da Bernard são
considerados fatores como taxa de juros,

Novas funcionalidades do
Websimulador
Conheça com detalhes as novidades
do Websimulador e suas possíveis
aplicações.
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índice de crescimento econômico,
inflação do mercado, sazonalidade,
motivação,
produtividade dos
empregados (salários, treinamento,
participação nos lucros, contratação,
demissão, greve), qualidade dos
produtos ou serviços prestados,
necessidades de instalações, custos de
estocagem e depreciação, empréstimos,
financiamentos, aplicação de recursos,
investimentos em marketing, em
pesquisa
e
desenvolvimento,
recuperação judical, além de diversas
outras variáveis que influenciam no
desempenho das empresas.
Em cada simulação, é possível que o
professor manipule as condições do
mercado simulado e dê enfoque especial
aos pontos que ele considere de maior
importância. Assim, a simulação pode
ser customizada para atingir os objetivos
traçados pelo professor.

Mestrado na área de
Simulação Gerencial
Maiores informações para os
interessados em cursar mestrado na
área de simulação gerencial.
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Novidades no Ambiente
Websimulador
A partir do primeiro semestre de 2008,
os usuários dos sistemas de simulação da
Bernard têm à disposição uma nova
versão do Websimulador.
Este novo ambiente na internet traz
inúmeras mudanças em seu aspecto
visual, como relatórios e gráficos mais
modernos e de fácil leitura.

As novidades não param por aí. A
remodelação do Websimulador trouxe
novos serviços e interessantes
possibilidades aos professores das
simulações. Dentre as principais
novidades estão:
• Acesso à folha de decisão – Com esta
nova opção, o professor pode habilitar o
envio de decisões através da internet, para
que os participantes das simulações
enviem suas decisões de qualquer
computador, a qualquer hora, desde que
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Aplicações:

dentro do prazo estipulado pelo professor.
Isso significa muito mais liberdade e
agilidade no processo de tomada de
decisão, além de eliminar por completo a
necessidade de qualquer tipo de
documento impresso.

O Websimulador foi desenvolvido
para atender aos cursos de
simulação
gerencial
nas
modalidades a distância, mistos e
presenciais. Na modalidade mista,
parte das decisôes são tomadas a
distância e parte presencial, ou as
decisões são tomadas a distância
e alguns encontros são presenciais
para análises e avaliações das simulações.

• Controle estatístico de acesso
individual – Uma das dificuldades
enfrentadas pelos professores que
ministram disciplinas com
simulações, é mensurar a real
participação e interesse dos
alunos. Com a criação do controle
de acesso individual, é possível
verificar quantas vezes cada
participante acessou o ambiente
da simulação na internet, quais
páginas foram visitadas, qual a
colaboração dos participantes nos
debates que podem ser propostos
no Websimulador e quando foram
enviadas as decisões. Todas estas
informações permitem um
acompanhamento mais próximo dos
alunos e servem de importante
instrumento para avaliação dos mesmos.

O Websimulador em cursos a distância
Essencial em cursos de simulação
ministrados a distância, o Websimulador
é uma poderosa ferramenta que permite
a condução, através de uma única base
(universidade/faculdade), de um grande
número de simulações, que podem
envolver simultaneamente milhares de
participantes espalhados por diversas
partes do país ou mesmo do exterior.
O Websimulador em cursos mistos e
presenciais

• Fórum de discussões – Permite aos
participantes discutir e trocar
informações sobre a simulação e temas
relacionados à disciplina, como aspectos
teóricos e referências a serem
consultadas para a tomada de decisão.
Este aplicativo promove a integração
entre os participantes da simulação.
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Em cursos mistos e presenciais, o
Websimulador funciona como importante
fonte de comunicação entre a
coordenação da simulação e os
participantes. Além disso, o uso do
ambiente na internet elimina a
necessidade de digitações das decisões
(entrada de dados) por parte do professor,
e proporciona economia de papel e tinta
por não serem necessárias as impressões
de relatórios e gráficos.
Veja abaixo as funcionalidades do novo
Websimulador:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acesso à folha de decisões;
Relatório operacional (confidencial);
Relatório contábil;
Relatório de mercado;
Estatísticas de acesso (professor);
Gazeta (editado pelo professor);
Gráficos das empresas;
Gráficos macroeconômicos;
Cronograma;
Mural;
Fórum;
Ranking;
Material de apoio;
Perguntas frequentes.
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Mais Simulação...
Torneio Gerencial 2007
Resultado Final!
A edição 2007 do Torneio Gerencial
obteve número recorde de participantes.
As 440 equipes formadas por mais de
1.000 participantes representando vinte e
seis estados brasileiros, fizeram uma
acirrada competição em busca dos
R$6.000,00 em prêmios.
O primeiro lugar ficou com Clair Lazare,
graduado em Ciências Contábeis, da
empresa "Lazare". O segundo lugar foi
ocupado pela empresa “DHA”, composta
pelos alunos da Unicamp: Thiago
Bertechini, Matheus Manssur e Ricardo
Glanso, alunos dos cursos de Engenharia
de controle a automação, Estatística e
Química respectivamente. A terceira
posição foi de Alan Diego Polini, aluno do
curso de administração da FEARP/USP.
Veja alguns depoimentos dos vencedores:
Participar do Torneio Gerencial agregou
valor em minha formação. Sinto-me mais
preparado, já que na competição enfrentei
situações adversas e inesperadas, que
exigiram mudanças no planejamento traçado
previamente (Alan Polini).
A simulação contribui para que tenhamos
uma visão sistêmica de uma empresa e até
entendermos as variáveis de mercado (Clair

Mestrado na área de
Simulação Gerencial
A Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), por meio de seus
programas de pós-graduação, oferece
mestrado na área de simulação gerencial.
As inscrições para a entrada em 2009
deverão ocorrer no segundo semestre
deste ano, sendo necessário, entre outros
requisitos, que seja elaborado um projeto
de pesquisa.
A ênfase da linha de pesquisa em
simulação gerencial é validar o método para
fins de formação acadêmcia, educação
corporativa e utilização da ferramenta
como um laboratório de pesquisa. As
pesquisas estão envolvendo simulações
tradicionais, ou seja, presenciais, mistas e
a distância.
Maiores informações sobre o mestrado
em simulação gerencial podem ser obtidas
no Núcleo de Estudos em Simulação
Gerencial (NESIG), através do site
www.nesig.ufsc.br
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Lazare).
Este tipo de simulação contribui para um
contato realista com o ambiente empresarial

(Thiago Bertechini).
A íntegra desta entrevista encontra-se
em www.torneiogerencial.com.br
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