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Dramaturgia, jazz, jogos on line e filmes são as novas técnicas usadas pelas empresas para atrair 
profissionais para as salas de aperfeiçoamento e garantir maior produtividade. 
 
 
Enfrentar a rotina do escritório, uma vida social atribulada e ainda por cima encontrar tempo e 
disposição para atualizar-se é uma tarefa, no mínimo, árdua. Mas, independente de ser ou não 
cansativo, é mais do que imprescindível no mundo corporativo estar conectado a todas as 
novidades. Pois quem não o faz corre sérios riscos de ficar fora do mercado. 
 
Foi pensando nisso que gente com visão estratégica nesse segmento e com uma boa dose de 
talento encontrou caminhos alternativos para atrair profissionais de várias áreas para as salas de 
treinamento e aperfeiçoamento. Para conhecer como anda esse mercado, que não pára de 
crescer, conversamos com quatro especialistas em treinamentos diferenciados. Eles usam 
dramaturgia, música, filmes e games. E, apesar de empregarem técnicas diferentes, têm uma 
coisa em comum: estão aumentando o número de funcionários durante os treinamentos e 
convencendo os empresários que dá, sim, para treinar sem encher o saco da equipe e obter 
melhores resultados. 
 
Embora não seja possível medir os resultados com tanta precisão na maioria dos casos, tanto 
consultores quanto empresários são unânimes em relação aos benefícios que esses treinamentos 
diferenciados trazem para as corporações. Veja como cada um deles consegue a proeza de falar 
sobre assuntos sérios usando humor e ainda transformar ambientes formais em verdadeiras salas 
do riso. 
 
Sintonia musical  
 
Imagine uma banda de músicos em que cada um toca do seu jeito, sem se preocupar com o 
resto. A música, ou melhor, o barulho produzido é a demonstração de uma equipe que não 
trabalha em sintonia. É com essa cena que a Traditional Jazz Band surpreende a platéia. 
"Mostramos como é trabalhar sozinho, quando cada músico toca seu instrumento individualmente. 
Depois, todos tocam juntos, porém, sem a menor sintonia entre eles. E isso é o que acontece em 
um ambiente de trabalho formal", explica Alcides Lima, conhecido como Cidão, criador da 
palestra-show que usa o jazz como recurso. Segundo ele, "a base dessa apresentação é 
conscientizar os profissionais que uma andorinha só não faz verão. O trabalho em equipe é mais 
produtivo". 
 
Mas não foi por acaso que Cidão enveredou por esse caminho. Além de mais de 30 anos de 
experiência com o mundo da música, ele contabiliza 12 anos de sua vida como consultor 
empresarial. "Em 2003, Peter Drucker, o pai da administração moderna, disse, em entrevista, que 
cada vez mais veremos empresas atuando como uma banda de jazz. Isso porque, independente 
da posição hierárquica, na banda todos dão o máximo de si para conseguir que o produto saia. E 
aí pensei: se ele falou isso, por que a gente não aproveita para fazer um produto nesse sentido?", 
conta Cidão. 
 
Com uma boa idéia na cabeça e muita experiência com o público, a Traditional Jazz Band pôs em 
prática no ano seguinte o projeto. A palestrashow funciona da seguinte maneira: durante uma 
hora e meia a banda apresenta oito músicas, como as de autoria de Glen Miller, e usa técnicas de 
interpretação, além, é claro, das técnicas comuns a todos os palestrantes. "O público fica surpreso 
ao perceber que há semelhanças entre uma banda de jazz e o ambiente em que trabalham. 
Aprendem se divertindo". 
 



Atualmente, o grupo realiza duas palestras-show por mês e o público varia bastante, desde chão-
de-fábrica até diretores de grandes corporações. "Temos um esqueleto e o moldamos de acordo 
com as necessidades da empresa que nos contratou", diz Cidão. O foco pode ser vendas, 
marketing, atendimento ou qualquer outro. 
 
Jogo de adulto 
Usar as novas tecnologias para expandir os negócios e aumentar o engajamento dos funcionários 
é a mais nova arma dos empresários. E um dos exemplos de sucesso nessa área é a escola de 
idiomas Wise Up. Desde que começou a utilizar os games, há dois anos, obteve um crescimento 
de 138% no número de matrículas. 
 
A responsável pela criação do game, a V7 Comunicação, identificou as necessidades da empresa e 
criou uma estratégia que usa a interatividade e a integração mundial da web. "Transportamos 
todos para uma realidade virtual, uma batalha em um mundo futurista que representa de forma 
lúdica a rotina intensa e aguerrida dos profissionais", explica Daniel Franco, supervisor de criação 
da V7 Comunicação . 
 
O objetivo do game, que é um combate, é expandir os domínios do império - denominação dada à 
empresa - e descobrir destaques que devem ser promovidos no ambiente corporativo. A 
competição é dividida em fases de 16 semanas. 
 
De acordo com Daniel, os games ajudam a tornar o ambiente de trabalho mais divertido, 
modificam a tensão natural de uma competição em algo produtivo e unificam a comunicação, pois 
criam uma mesma linguagem para todos os envolvidos. Além disso, definem claramente quem 
está engajado e quem não está, o que é essencial para a empresa, e permitem que os 
funcionários se sintam valorizados pelo investimento. "O jogo é uma ótima estratégia porque 
transforma a história real em uma trama interativa escrita capítulo por capítulo pelos próprios 
personagens. Tudo é possível acontecer, o que torna tudo ainda mais emocionante", completa o 
supervisor. 
 
Os games são personalizados e a estratégia é planejada de acordo com a realidade do negócio, 
tamanho e estilo de cada empresa, assim como o custo e o tempo dedicado ao desenvolvimento 
do projeto. Há uma pesquisa em forma de briefing. "Buscamos conhecer a empresa e onde ela 
deseja chegar. Assim temos condições de programar as melhores ações para os clientes", explica 
Daniel, ressaltando que, no exemplo da escola de idiomas foram treinados cerca de 300 
funcionários no Brasil e no exterior. 
 
Risos e choros 
 
Se o teatro vem há milhares de anos emocionando platéias, recentemente ele ganhou mais uma 
faceta: ajudar pessoas no desempenho de suas funções. As empresas estão contratando grupos 
de teatro para falarem sobre os problemas do dia-a-dia de um departamento, por exemplo. E foi 
nesse contexto que o dramaturgo, sociólogo e consultor André Tadeu encontrou o caminho para 
unir o seu talento artístico ao mundo corporativo. 
 
"Com envolvimento do público na história contada durante uma apresentação, conquistamos a 
atenção para a sensibilização e fixação de conceitos". André Tadeu, Consultor, Sociólogo e Ator. 
 
Após um período de quatro anos atuando no grupo Toque de Areia, um dos pioneiros nessa 
modalidade, André partiu para carreira solo. Ele percebeu que a demanda estava aumentando e 
que ali havia uma boa oportunidade. Em 1998, ele teve a idéia de montar um repertório com 
trainingshow e peças-treinamento, além de abrir sua própria empresa, a Central Paulista de 
Produções e Cursos Livres. 
 



O training-show é um espetáculo de treinamento estruturado em quadros teatrais que 
desenvolvem de uma maneira divertida e interativa os conceitos exemplificados pelo consultor/ 
ator. Nele, são usados recursos como música e figurino. "Com humor, conseguimos sensibilizar as 
pessoas. A partir desse trabalho, a empresa tem condições de detalhar o tema e melhorar o 
desempenho de suas equipes", justifica André, ressaltando que é possível fazer apresentações 
tanto nas empresas quanto em teatros convencionais. 
 
No caso da peça-treinamento, o diferencial está na carga emocional levada ao palco. Nela são 
desenvolvidos temas de aprimoramento pessoal e profissional. "Com envolvimento do público na 
história contada, conquistamos a atenção para a sensibilização e fixação de conceitos", diz André. 
 
Os temas variam bastante: qualidade, liderança, vendas, comunicação. Além de serem usados 
como treinamentos, o training-show e a peça-treinamento também servem para encerrar um 
evento. Segundo o consultor, nesse caso é feito um resumo do que aconteceu durante a 
convenção. "A gente traduz com humor o que foi discutido com seriedade". 
 
A reação do público é de surpresa geral, conta André. "Eles não esperam ter esse tipo de 
abordagem. Entram no jogo e interagem com os personagens. Há quebra da formalidade". 
 
Embora a procura esteja aumentando, de acordo com o consultor, não há um número fixo de 
apresentações. A média pode variar de três a vinte espetáculos por mês. "Não nos restringimos 
ao eixo Rio--São Paulo. Somos contratados por empresas de todas as regiões do Brasil", observa 
André. A equipe é formada por 15 pessoas, entre diretor, atores, figurinista, músicos e técnicos. 
 
Produções hollywoodianas 
O recurso não é novo nem sua utilidade, mas, agora, com os crescentes investimentos na área de 
treinamento de pessoal, os filmes de treinamento empresarial passaram a fazer parte do cotidiano 
de muitas empresas na busca pelo melhor desempenho de suas equipes. 
 
E, lá atrás, em 1974, Nicolau Martino Netto enxergou uma boa oportunidade no mercado que 
surgia. Na época, ele e sua sócia fundaram a Siamar, que representava a produtora americana 
Dartnell, especializada nesse tipo de filme. Hoje, a empresa é líder nacional nesse segmento. 
 
"Os filmes foram escolhidos ao longo do tempo. É uma forma de não tomar muito o tempo dos 
funcionários. E sintetizar isso é uma arte". Nicolau Martino Nettoms 
 
A maioria dos filmes de treinamento é produzida nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Austrália. 
O tempo de duração de cada título vai de três a 20 minutos. Atualmente, a Siamar dispõe de 
cerca de 600 produções sobre temas como segurança, marketing, liderança, atendimento ao 
cliente, entre tantos outros. "A grande contribuição desses filmes é que o expectador se projeta 
neles. Por exemplo, na produção que aborda o atendimento ao público, o personagem fala de 
alguém que foi mal atendido, e, aí, o pessoal que trabalha na área se projeta no personagem", 
explica o empresário. 
 
O que tem ajudado muito esse mercado a crescer - são lançados, em média, dois filmes por mês - 
é o novo método de ensino a distância, conhecido como e-learning. Esses filmes entram como 
suporte. "É um recurso para o instrutor e não a instrução em si", observa Nicolau. Nesse caso, os 
filmes são muito usados para treinamentos de curta duração. 
 
Antes os filmes tinham, em média, 30 minutos de duração. "Eles foram encolhendo ao longo do 
tempo. É uma forma de não tomar muito o tempo dos funcionários. E sintetizar isso é uma arte", 
diz Nicolau. 
 
Embora haja produtoras nacionais, a Siamar utiliza, em sua maioria, produções estrangeiras, que 
têm entre 30 e 40 atores. Mas para isso há, por trás, um trabalho árduo de mercado.  



Tudo começa na pesquisa de temas, e aí a Universidade de Harvard está na vanguarda. "Nós 
acompanhamos os temas e vemos se há aplicabilidade no Brasil", conta Nicolau. Depois dessa 
etapa, a empresa negocia a aquisição dos direitos autorais, faz a tradução, a dublagem e oferece 
um cardápio de filmes para as companhias. 
 
Só não vale, a partir de agora, você viver de sala em sala da empresa atrás de peça de teatro, 
filminho, joguinho... 
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