
Videogame no trabalho
Os games invadiram as empresas e são cada vez

mais usados para ensinar o negócio aos funcionários

N a Companhia Vale do Rio Doce, to-
do trainee tem carta-branca para to-

car sozinho uma mineradora. Na Tele-
mig Celular, um empregado recém-con-
tratado pode abrir uma loja no ponto em
que escolher e contratar quem bem en-
tender. Na C&A, os funcionários podem
decidir as estratégias que serão usa-
das para atrair clientes. Não, essas com-
panhias não enlouqueceram. Estão uti-
lizando uma ferramenta cada vez mais
comum no mundo corporativo: os games
de treinamento. Eles reproduzem vir-
tualmente as atividades do dia-a dia de
uma companhia e ajudam os funcio-
nários a entender o funcionamento da
empresa. E, mais importante, treinam os
funcionários em funções específicas.

Há pouco tempo, os games eram uti-
lizados apenas pelo Exército e pela Ae-
ronáutica nas simulações de comba-
tes e vôos. Agora, chegaram às empre-
sas. Na Telemig Celular, por exemplo,
ao jogar um game em que administra
uma loja, um atendente aprende quan-
to tempo a empresa gasta para levar um
aparelho do estoque à loja. Ou como
responder às reclamações mais comuns
dos clientes. "Na loja virtual, o empre-
gado depara com os problemas reais",
diz Lívia Sant'Anna, diretora de Recur-
sos Humanos da empresa.

Desde que intensificou o uso de ga-
mes nos processos de treinamento, há
apenas um ano, o número de acessos

aos diversos cursos virtuais da compa-
nhia dobrou. Passou de 100 mil, em
2004, para 200 mil no ano passado. " Os
jogos unem diversão a conhecimento
e tornam o aprendizado prazeroso", diz
Marco Aurélio Spyer, sócio da E-Gu-
ru, uma das maiores no mercado de jo-
gos de seleção, treinamento e simula-
dores. Entre seus clientes estão pesos
pesados como Sadia e Unilever.

O mercado de jogos corporativos mo-
vimenta US$ 100 milhões anuais no
mundo. Nos últimos cinco anos dobrou
de tamanho. O desenvolvimento de ga-
mes corporativos no Brasil custa de R$
10 mil a R$ 200 mil. Já o de entreteni-
mento de ponta ou de uso militar che-
ga a US$ 10 milhões.

Empresas dos mais diversos setores
estão recorrendo aos jogos. A japone-
sa Canon, por exemplo, descobriu a efi-
ciência dos games no treinamento de
técnicos. Jogando o Operafion, eles
aprendem a consertar câmeras. O joga-
dor tem de encaixar as peças no local
correto. Quando erra, uma cometa soa.
De acordo com a empresa, os funcio-
nários que jogam o game têm desem-
penho de 5% a 8% superior.

O Serviço de Apoio à Pequena e Mé-
dia Empresa (Sebrae) está apostando na
sedução dos games para barrar o fecha-
mento de pequenos negócios no país.
Vai lançar no mercado, até meados do
ano, o Restaurant Manager, um jogo

O
No game do Sebrae,
o jogador aprende
a gerenciar um negócio

Neste game da Telemig,
o jogador administra desde
estoque até reclamações de clientes

É OURO No game da Vale,
os trainees reforçam conhecimentos
aprendidos nos cursos da empresa

A LOJA É SUA No game da C&A,
o funcionário recebe um orçamento
para gerenciar a loja virtual

que simula a montagem e a gestão de
um restaurante a quilo. No game, o jo-
gador começa pela avaliação do pon-
to e vai até a escolha do cardápio. "O
jogo tem todos os elementos necessá-
rios para a montagem de um plano de
negócios e várias regras de gestão", diz
André Araújo, diretor-executivo da Jynx,
empresa contratada para fazer o game.
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