BUSINESS GAMES
Aprendizagem com simulações para desenvolver
habilidades e competências do mundo real

BUSINESS
GAMES
POR QUE FUNCIONA
Fazer é a melhor forma
de aprender. O BG simula
contextos da vida real
para a construção do
conhecimento do aluno.

A QUEM SE DESTINA
A todas as instituições que
ofertam ensino médio,
graduação e pós-graduação.

QUANTO CUSTA?
Licenciamento por
simulador / por aluno.

Learning by doing

Somos uma consultoria educacional de prestígio, que desenvolve
e implanta soluções que incorporam os recursos mais modernos
de aprendizagem e treinamento voltado para negócios.

BUSINESS
GAMES
QUANTO TEMPO DEMORA?
Os simuladores podem
ser aplicados em cursos
rápidos de 1 a 3 dias,
no fechamento de cursos
ou durante um semestre.

BENEFÍCIOS ACADÊMICOS E DE APRENDIZAGEM
l

Gerenciamento de negócios em situações realistas.

l

Conhecimento e habilidades colocadas à prova.

l

Aprendizagem prática e desafiadora com metas.

l

Estímulo ao pensamento estratégico e crítico.

l

Trabalho em equipe, interação e formação de lideranças.

l

Desenvolvimento de competências e de responsabilidade financeira.

l

Efetiva forma de retenção do conhecimento.

l

Avaliação da qualidade da aprendizagem.

NA PRÁTICA
COMO O ALUNO APRENDE?
A maioria dos simuladores
são online e o aluno pode
jogar contra o computador
ou em equipes.

l

Totalmente online.

l

Jogos com 1 a 12 rodadas.

l

Treinamento e suporte didático e operacional para coordenadores e professores.

l

Integração com as plataformas de LMS.

l

Instrumentos avançados de avaliação da aprendizagem (Assurance of Learning).

A TecTrain é pioneira no uso de Business Games.
Em 20 anos, 17.600 horas de treinamento nos simuladores; 60.000 alunos

ENCONTRE O SIMULADOR IDEAL PARA O SEU CURSO
CURSOS COM
FOCO EM

SIMULADORES

IDIOMAS

Introduction to Marketing

l

Gestão de varejo

Português, Inglês, Espanhol

l

Gestão hospitalar

Strategic Marketing

Inglês e Espanhol

l

Insurance simulation

Advanced Strategic Marketing

Inglês

l

Banking simulation

Português, Inglês, Espanhol

l

Gestão de agências bancárias

Business Management

Simuladores e jogos
de negócio
Strategic E-Commerce
Inglês
Imagem: ImagemBusiness
que traduza
juventude,
tecnologia
digital,
Primer
Inglês e Espanhol
pedagógico, mobile,
game
Business Fundamentals
Português, Inglês, Espanhol

Gestão de
negócios,
marketing e
empreendedorismo

Finanças, economia
e contabilidade

Gestão de pessoas
e de mudança

Cadeia de suprimentos, logística e
operações

Sustentabilidade
Gestão de projetos

Simulação de macroeconomia

l

Economia e mercado financeiro

l

Finanças corporativas
Finança estratégica avançada

Introduction to Business and Strategy

Português, Inglês, Espanhol

Venture Strategy

Português, Inglês, Espanhol

l

Gestão de projetos

Strategic Management

Inglês e Espanhol

l

Gestão de mudanças

Advanced Strategic Corporate Management

Inglês

l

Gestão de pessoas

l

Gestão de sustentabilidade

l

Cadeia de suprimento

Integrated Business Management

Inglês

Extended Integrated Business Management

Inglês

Strategic Corporate Management

Inglês e Espanhol

Extended Strategic Corporate Management

Inglês

Strategy and Business Policy

Inglês

Finanças Corporativas

Português

Finança Estratégica Avançada

Português

Introduction to Accounting and Finance

Inglês e Espanhol

Economia e Mercado Financeiro

Português, Inglês

Simulação de Macroeconomia

Português, Inglês

Gestão de Mudanças

Português, Inglês

Gestão de Pessoas

Português, Inglês

Fundamentals of Supply Chain Management

Português

Supply Chain and Channel Management
(simple marketing)

Inglês

Supply Chain and Channel Management
(full marketing)

Inglês

Xtreme Supply Chain Management

Inglês

Operations Management

Inglês

Fundamentals of Channel Management

Inglês

Gestão de Sustentabilidade

Inglês

Conscious Capitalism

Inglês

Project Management

Inglês

International Corporate Management

Português, Inglês,

Extended Internacional Corporate
Management

Português, Inglês
Inglês

International Corporate Management
with Outsourcing

Inglês

Banking Simulation

Português, Inglês

Gestão de Agências Bancárias

Português, Inglês, Espanhol

Gestão Hospitalar

Inglês

Saúde

l

l

Gestão internacional International Corporate Management
with Real Economic Conditions

Mercado financeiro

Simuladores Setoriais e especializados

Encontre o simulador ideal
para o seu curso em
tectrain.com.br/
encontreumsimulador
Ou ligue (11) 3061-0959

DEPOIMENTOS
“Nossa parceria com a Tec Train
já dura mais de 13 anos (desde
2002), ao longo dos quais ela tem
nos oferecido não só produtos de
qualidade e excelente aplicação
didática, como também suporte
técnico e operacional de alto
nível. Para nós a TecTrain é um
parceiro confiável e comprometido,
contribuindo diretamente para a
qualidade de nossos cursos de MBA”

MICROSSIMULADORES
l

Desenvolvido para cursos de graduação e pós-graduação presenciais, à distância e blended.

l

Aprendizado mais rápido para atender à dinâmica dos cursos e dos alunos.

l

Conteúdos divididos em pequenas partes e transformados em aprendizagem.

l

Games individuais contra o computador ou em equipes.

l

Acesso em qualquer dispositivo (computador ou celular).

l

Integração com as plataformas de LMS.

Edson Crescitelli
Diretor Acadêmico Pós-graduação
SP / ESPM - Escola Superior de
Propaganda e Marketing

“Utilizando el concepto de
“aprender haciendo”, TecTrain nos
ofrece desde hace cinco años
(2010) el Simulador de Gestión de
Agencias Bancarias, herramienta
eficaz e innovadora, adecuada a
Perú para brindar a los alumnos
de nuestras carreras técnico
profesionales un conjunto de
competencias relacionadas al
funcionamiento y gestión comercial
de las empresas del mercado
financiero. Definitivamente, TecTrain
es un socio importante que
contribuye en llevar a cabo nuestro
quehacer de formar personas
de excelencia que logren sus
proyectos de vida”
Inés Althaus
Gerente General / IFB Certus (Peru)
NOSSOS CLIENTES
As melhores escolas de negócios
e universidades brasileiras utilizam
as soluções da TecTrain para
Learning by doing

Ligue (11) 3061-0959
ou acesse
tectrain.com.br

alinharem a sua oferta de cursos
com às necessidades do mercado.

