
No início deste ano a Bernard lançou a simulação, impactando diferentes 

versão do simulador industrial com a públicos. Entre eles, têm-se os 

opção de Responsabilidade Social empregados, o meio ambiente, a cadeia 

Empresarial (RSE). de produção e consumo, a comunidade e 

a sociedade. 

Assim, poderão ser desenvolvidas 

atividades de cunho social e ambiental, A utilização da opção de RSE é uma 

que serão avaliadas durante a simulação. excelente oportunidade para que os 

Ou seja, empresas mais responsáveis participantes da simulação possam 

nestas áreas serão melhores avaliadas . A vivenciar, em uma prática simulada, 

RSE poderá ser inserida a qualquer questões que estão cada vez mais sendo 

momento na simulação, permitindo que discutidas no meio corporativo. 

os seus participantes possam realizar 

inúmeras atividades dentro deste tema. É a Bernard mais uma vez inovando para 

apresentar aos seus clientes produtos de 

D i v e r s a s  a t i v i d a d e s  d e  qualidade e em sintonia com as 

Responsabilidade Social Empresarial cons tan tes  evo luções  da  v ida  

(RSE) podem ser realizadas na empresarial.
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Bernard lança simulador com Responsabilidade 

Social Empresarial (RSE)

“RESPONSABILIDADE SOCIAL 
EMPRESARIAL SIMULADA: 

UMA OPORTUNIDADE 
DE APRENDIZADO.”



Os alunos foram receptivos com a ponto crucial para que o processo tenha o 

disciplina e gostaram da ideia de se sucesso que o sistema e os alunos 

tornarem diretores de uma empresa? merecem.

A imensa maioria gosta muito da 

experiência, sente a responsabilidade de Qual a infraestrutura oferecida para 

tomar decisões e trabalhar em equipes, e a disciplina?

o cargo de Diretor confere certo status e A FURB o fe rece  l abo ra tó r io s  

aumenta a responsabilidade. confortáveis com ilhas individualizadas 

para as empresas, com hardwares 

Quando você começou a utilizar a adequados e atualizados.

simulação, quais foram as primeiras 

impressões?

Antônio Bambino é natural de São Paulo O sistema é bem completo, e o uso é bem 

– SP, tem 52 anos e é graduado em intuitivo. O SAD é um instrumento de 

C i ê n c i a s  E c o n ô m i c a s ,  c o m  alta qualidade, e a liberdade de criar 

especialização em Gestão Empresarial e cenários e modificá-los de forma ágil 

Mestrando em Ciências Contábeis. Atua aumenta o desafio e o aprendizado.

há 35 anos no mercado financeiro / 

empresarial e há 14 anos como professor Qual a importância do professor  na 

na FURB nas áreas financeira e ética aplicação da simulação?

profissional. Leciona, ainda, em cursos •   Explicar o processo.

de pós-graduação no Instituto FURB, •  Dar a direção para que o ritmo fique Todo professor, antes de começar a 

Univali e Unidavi. adequado à turma. utilizar os simuladores da Bernard, 

• Criar novos desafios e reduzi-los deve realizar um treinamento para 

Com qual objetivo a simulação foi quando oportuno. instrução de como tirar o máximo da 

inserida no currículo do Curso de •  Orientar sobre as decisões e mostrar  ferramenta. Na sua opinião, a 

Contábeis? os melhores caminhos aos participantes. existência desse curso preparatório é 

Creio que os maiores objetivos foram um diferencial?

usar a simulação como instrumento de O que você diria aos professores que Acho vital o treinamento, pois, apesar do 

empatia e o uso do conhecimento estão iniciando a utilização da sistema ser intuitivo, são tantas as 

adquirido. A empatia, para que o simulação? possibilidades e detalhes de uso que sem 

acadêmico perceba os desafios que uma Vocês têm nas mãos uma excelente uma orientação você não tira o máximo 

empresa e seus gestores enfrentam. Em ferramenta de aprendizado e quanto do programa. Digo por experiência 

relação ao conhecimento, a ideia é que, mais entenderem o processo, e se própria, pois o treinamento prévio me 

ao analisar relatórios, eles usem o que aprofundarem nas possibilidades, mais permitiu ter uma visão melhor das 

aprenderam nas diversas disciplinas para rica será a experiência tanto para o variáveis de uso e métodos didáticos. E 

fazerem um diagnóstico de algo sem professor quanto, principalmente, para ainda estou aprendendo.

gabarito prévio. os alunos.

Sabendo da aplicabilidade dos jogos 

Quais as vantagens que o você notou de empresas (simulação gerencial), Qual a sua opinião sobre o 
com a implementação da simulação? qual a sua opinião em relação ao aprendizado dos  a lunos  na 
•  Vivênc ia  p rá t ica ,  u t i l i zando  crescimento desta área?simulação quando comparada com 
conhecimentos teóricos para tomar Creio que experiência prática é uma a realidade?
decisões. necessidade em qualquer curso, vide a Elas estão bem próximas. Questões 
• Entendimento dos efeitos das importância nas ciências biológicas e como concorrência, inflação, governo, 
contingências na vida das empresas. exatas. Já na área das ciências humanas sindicatos, entre outras, aproximam a 
• Estímulo do trabalho em equipe, existe uma dificuldade em oferecer esta experiência acadêmica com o dia a dia. E 
sabendo ouvir e negociar. experiência, portanto os simuladores creio que o esforço do professor em 
•   Análise dos reflexos das decisões. gerenciais vêm diminuir esta deficiência.utilizar plenamente o sistema seja um 

Fala professor!
“Quanto mais entenderem o processo e se aprofundarem nas  
possibilidades, mais rica será a experiência do professor e dos alunos”
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Diretor do CRA fala sobre a importância de eventos como o TG

Cada vez mais são utilizados métodos de ensino com 

maior interação com o estudante e trazendo a ideia de Adriano Carlos Ribeiro 

gamification para a sala de aula. Qual sua opinião a Diretor de Desenvolvimento Institucional 

respeito desta modificação do sistema pedagógico?e  Eventos do  CRA/SC 

É importante, o ensino tem que vir acompanhado das inovações Apoiador do TG 2015

tecnológicas e sempre forte atenção ao convívio social e as redes 

(network), hoje fundamental para o empreendedor e para novos 
O CRA/SC é uma importante entidade no que tange aos 

negócios, bem como para relação nas empresas. 
atuais e futuros administradores de nosso país e vem há 

tempos apoiando o TG. Considerando sua experiência e 
Você acredita que o ensino do empreendedorismo e 

conhecimento neste meio, quais benefícios você considera 
administração deveria ser mais difundido no ensino 

que uma atividade como o TG traz aos participantes?
superior no Brasil? O Torneio Gerencial pode ser visto 

Os estudantes tem oportunidade ímpar de conduzir uma 
como uma maneira de ajudar a preencher essa lacuna no 

empresa, com os conhecimentos adquiridos na academia. Este 
sistema de ensino brasileiro?

momento demonstra, além do conhecimento teórico 
São obrigatórias ferramentas como Torneio Gerencial para os 

fundamentado, ter expertise e insight para alavancar o negócio. 
acadêmicos de Administração, assim eles vão "enxergar" além 

Assim, o resultado esperado no jogo além, claro, da vitória é 
dos livros, com equilíbrio para as tomadas de decisões, além, é 

buscar a sustentabilidade, ética, sendo que a qualidade está 
claro, de tornar o ensino mais atrativo.

intrínseca.
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Está chegando o Torneio Gerencial 2015!

O Torneio Gerencial (TG) é uma competição nacional, 

organizada pela Bernard, disputada via Internet, que tem como 

objetivo possibilitar aos participantes o exercício da gestão 

empresarial utilizando simulações, para fins de aprimoramento e 

capacitação. Os participantes assumem a direção de empresas 

fictícias, sendo levados a tomar decisões operacionais e 

estratégicas, na disputa pelo sucesso em um mercado simulado. 

Em 2015, o TG chega à sua décima sétima edição, voltado 

exclusivamente a estudantes de ensino médio, graduação, cursos 

técnicos ou tecnólogos, sempre levando aos participantes ótimas 

experiências de aprendizado e distribuindo R$ 10.000,00 em 

prêmios. Além dos prêmios, os participantes recebem 

certificados de participação que podem ser validados como 

atividade complementar do curso. 

Sua instituição de ensino pode engajar-se ativamente no TG 

fazendo a divulgação do evento, ou mesmo patrocinando as 

inscrições para seus alunos. Para receber material de divulgação, 

ou obter mais informações, entre em contato com a coordenação 

do TG pelo e-mail 

As inscrições iniciam no dia 13/07! 

Conheça detalhes do Torneio Gerencial 2015 acessando o site  

 e curta a nossa página em 

torneio@torneiogerencial.com.br

torneiogerencial.com.br

facebook.com/torneio

2015
torneiogerencial

bernard
simulaçãogerencial

Participe de um jogo de empresas competindo com estudantes de 

todo o Brasil. Você toma decisões para empresas simuladas, 

desenvolvendo sua capacidade gerencial e habil idades 

Inscreva-se até 13 de setembro no site:

torneiogerencial.com.br

facebook.com/torneio

@torneio

R$ 10.000,00
em prêmios

1º lugar: R$ 5.000,00

2º lugar: R$ 3.000,00

3º lugar: R$ 2.000,00

Apoio Realização



Bernard mais uma vez presente no ENANGRAD
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Torneios fechados cada vez mais demandados

Com a crescente importância e atenção dada não apenas pelas realizados para UNISAL (Centro Universitário Salesiano de São 

instituições acadêmicas, mas também pelo mundo corporativo, Paulo), UNIVILLE (Universidade da Região de Joinville), Caixa 

os torneios gerenciais fechados, especialidade da Bernard, vêm Econômica Federal e Grupo Avista.

crescendo e expandindo o conhecimento gestor pelo Brasil 

afora.

Inspirados no Torneio Gerencial, torneio aberto promovido pela 

Bernard que chega a sua décima sétima edição esse ano (leia 

mais na página 3), os torneios fechados oferecidos pela Bernard 

possuem caráter competitivo, adaptados e exclusivos aos alunos 

de uma Instituição de Ensino Superior ou profissionais do meio 

corporativo.

Os torneios de gestão empresarial podem ser realizados de forma 

presencial, à distância ou mista. Seus objetivos principais são a 

promoção da integração, o congraçamento e a aplicação da teoria 

da gestão por meio dos simuladores empresariais. Além disso, 

permitem desenvolver o empreendedorismo e a prática da gestão 

empresarial em ambientes de alta competitividade.

Nos últimos anos, a Bernard tem organizado inúmeros torneios, 

tanto para instituições de ensino superior quanto para 

corporações. Desses, os mais recentes foram os torneios 

bernard
simulaçãogerencial

atual, em que se revisam os conceitos de consumo de energia, de 

água e da realidade financeira das empresas. 

A Bernard está intimamente ligada a este tema, buscando sempre 

um desenvolvimento sustentável e em consonância com as 

melhores práticas do mercado. Neste ano, inclusive, a Bernard 

lançou um simulador com responsabilidade social empresarial Mais uma vez seremos um dos apoiadores oficiais do XXVI 
(leia mais na primeira página deste simulando).Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em Administração 

Como de costume, estaremos realizando demonstrações de (ENANGRAD). O evento será realizado de 25 a 27/10 de 2015 

nossos produtos em stand próprio durante o evento. na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. 

Informações adicionais sobre o evento podem ser obtidas no site: O tema central deste ano será “Administração e

Sustentabilidade”, um assunto muito propício para o momento www.enangrad.org.br


