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Colaboradores da Bernard
recebem prêmio internacional

E

m março deste ano, Moisés Pacheco
de Souza e Ricardo Bernard,
analista de suporte e sócio da Bernard,
respectivamente, receberam o prêmio "Best
Paper Award" no congresso da Association
of Bussiness Simulation and
Experimential Learning
(ABSEL), reconhecida como
a maior associação de
simulação de negócios
(jogos de empresas) a nível
mundial.
O congresso foi realizado
de 24 a 26 de março de 2010,
em Little Rock, Estados Unidos. O artigo
premiado foi realizado com auxílio do
Núcleo de Estudos em Simulação Gerencial
(NESIG), da Universidade Federal de Santa

Catarina (UFSC), do qual Ricardo Bernard é
coordenador.
O artigo, intitulado "Another Look at the
Use of Forecasting Accuracy on the
Assessment of Management Performance in
Business Simulation Games",
teve ainda como autor o
professor Hugh Cannon da
Wayne State University EUA.
O artigo é parte da
dissertação de mestrado de
Moisés Pacheco de Souza, sob
a supervisão do professor
Ricardo Bernard. O tema tratado foi a
influência da capacidade de previsão dos
alunos no resultado das empresas
simuladas.

Novidades no
Torneio Gerencial 2010

Fala Professor
Moisés Pacheco de Sousa, professor e
analista de suporte da Bernard, relata ao
Fala Professor sobre sua dissertação de
mestrado sobre jogos de empresas,
defendida em 2009.
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O Torneio Gerencial 2010 vem aí
trazendo inúmeras novidades! Confira
em maiores detalhes as mudanças para
a edição deste ano.
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FALA PROFESSOR

Entrevista com colaborador da Bernard

E

m entrevista ao Simulando, o professor

e das demonstrações contábeis para a tomada de

Moisés Pacheco de Souza, docente da

decisão, talvez por estudá-los isoladamente.

Universidade Federal

Quando um aluno passa por uma simulação

de Santa Catarina, das

gerencial, ele é capaz de entender a interligação

Faculdades Barddal e

entre as diversas áreas de uma empresa.
S: Em linhas gerais, do que tratou sua

analista de suporte da

dissertação de mestrado?

Bernard, relata sobre a

M: Minha dissertação foi baseada em 20 anos

sua experiência em
simulação gerencial e

de pesquisas da associação ABSEL sobre

sua dissertação de

capacidade de previsão e desempenho gerencial

mestrado, defendida

em jogos de negócios. Procurei encontrar uma

em 2009, na UFSC.

relação entre a capacidade de previsão das
equipes e

Simulando: Como surgiu o seu interesse
pela metodologia de simulação gerencial?
Moisés: Tive o primeiro contato com a
simulação gerencial ainda na graduação, na

indicadores de desempenho

gerenciais, divididos por diretorias distintas
(Presidência, RH, Vendas e Finanças). Foi
utilizado um experimento com turmas de
administração e contabilidade.

A dissertação

antiga disciplina de "Jogos de Empresas" do

gerou um artigo que foi aprovado na Conferência

curso de ciências contábeis da Universidade

Internacional da ABSEL, e levou o prêmio de

Federal de Santa Catarina.

melhor artigo de simulação de 2010.

Atualmente, a

disciplina chama-se "Simulação Gerencial".
S: Relate brevemente sua experiência com o
método.

S: Quais foram os principais resultados
encontrados?
M: O resultado mais importante foi que a

M: Quando cursei a disciplina de "Jogos de

previsão de indicadores do nível hierárquico mais

Empresas" fiquei fascinado com a dinâmica da

alto (indicadores da presidência) tem um

aula. Gostei tanto que acabei trabalhando em

impacto maior no desempenho gerencial global

uma empresa que desenvolve simuladores

da empresa simulada. Este resultado reascende

gerenciais e estudando temas correlatos no

esta linha de pesquisa que estava com poucos

mestrado. Lecionar utilizando esta metodologia

trabalhos nos últimos anos.

foi uma consequência. Ao utilizar o método com
alunos de Ciências Contábeis, percebi que

Acesse a dissertação e o artigo em:

www.nesig.com.br

muitos têm uma grande dificuldade em
entender a importância dos relatórios gerenciais
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Bernard

Curso de Aperfeiçoamento
Um relacionamento profissional de longo
prazo deve ser pautado no benefício
constante para ambas as partes. Foi
pensando nisso que a Bernard passou a
oferecer, a partir de 2009, cursos de
aperfeiçoamento em simulação gerencial.
Estes cursos são destinados aos
professores que já utilizam os sistemas de
simulação gerencial da Bernard em suas
aulas, e são oferecidos gratuitamente, a
cada semestre.
O primeiro curso foi realizado em
setembro de 2009. A programação contou
com um retrospecto sobre a utilização do
método de simulação nos EUA e no Brasil, a
apresentação dos sistemas oferecidos pela
Bernard e a forma de utilização dos
mesmos. O foco central foi a discussão
sobre a parte metodológica de aplicação de
jogos de empresas em sala de aula.

No mês de maio de 2010, o segundo curso
foi realizado. Desta vez, a ação envolveu
docentes de cinco estados brasileiros. Esta
variedade de realidades regionais trouxe à
tona inúmeras curiosidades sobre as formas
de aplicação dos jogos.
O resultado dos cursos foi um sucesso.
Além da renovação dos conceitos, os
participantes destacaram a importância da
troca experiência entre os docentes de
instituições diferentes, abrindo horizontes
para novas formas de aplicação do método.

Ação Bernard Solidária
Na Páscoa deste ano a equipe da Bernard
teve a satisfação de levar ovos de Páscoa
para mais de 80 crianças da Creche
Renascer. A instituição, localizada no
Jardim Zanelatto, bairro carente da região
da grande Florianópolis, atende a crianças
de 2 a 6 anos de idade.
Em 2010 a Bernard tem planejadas
outras três ações de responsabilidade
social. Além das já tradicionais visitas a
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creches durante o Dia das Crianças e Natal, a
Bernard realizará a ação de redução do
impacto ambiental “Natureza em Jogo”. No
segundo semestre a Bernard irá plantar
árvores para compensar o consumo de
papel, energia elétrica e transporte da
empresa.
Estas ações refletem a preocupação da
Bernard com o desenvolvimento
sustentável.
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Novidades no Torneio
Bernard no
Gerencial 2010
ENANGRAD

J

á estão abertas as inscrições para
mais uma edição do Torneio
Gerencial, a competição anual de simulação
gerencial, organizada pela Bernard.
O Torneio Gerencial é uma competição
onde os participantes assumem a direção de
empresas fictícias e disputam prêmios no
valor total de R$ 10.000,00.
A edição de 2010 traz inúmeras
novidades. Neste ano o Torneio Gerencial
será realizado exclusivamente para
estudantes de cursos de graduação,
técnicos e tecnólogos.
O formato da competição também
mudou. A disputa será realizada em 3
etapas: classificatória, semifinal e final. Em
cada etapa os participantes terão desafios
novos, visto que cada fase será realizada
com um simulador diferente. Na fase
classificatória os estudantes administrarão
empresas do setor comercial. Na semifinal,
a disputa ocorre em um
mercado formado por
indústrias. Já para o
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será gerenciar grandes
empresas prestadoras de serviços. Este
formato de disputa promete movimentar os
estudantes e exigir destes, a desenvoltura
necessária para se obter o sucesso em cada
tipo de mercado.
As inscrições para o Torneio Gerencial
2010 estarão abertas até o dia 10/09, e
devem ser realizadas no site
www.torneiogerencial.com.br.
Convoque os alunos da sua instituição a
participarem desta experiência!

Simulando

A

Bernard confirmou a participação
na XXI edição do Encontro Nacional
dos Cursos de Graduação – ENANGRAD.
O evento será realizado de 24 a 27 de
outubro, na cidade de Brasília, com o tema
central “O Ensino de Administração:
Realidades e Perspectivas”.
O ENANGRAD é uma iniciativa da
ANGRAD – Associação Nacional dos
Cursos de Graduação
em Administração,
tendo como corealizadoras a AIEC e
UPIS, IES associadas
à ANGRAD. No
evento estarão
presentes palestrantes de renome mundial,
debatendo vários temas do mundo da
gestão.
Como de costume, a Bernard marcará
presença no evento, expondo em seu stand
toda a sua linha de sistemas de simulação
gerencial. Visite-nos e conheça de perto o
nosso trabalho!
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