
Poderosa ferramenta nas mãos do RH, os
filmes de treinamento estão tomando

conta das salas de aulas corporativas
e garantindo uma aprendizagem

mais eficiente

Da mesma forma que é necessário um bom currículo para
se sair bem em uma seleção profissional, é essencial um ro-
teiro afinado para garantir o sucesso de uma produção ci-
nematográfica. Sem ele, o filme fica insosso, sem graça, não
consegue nem mesmo 'prender' a atenção daquele especta-
dor mais interessado.

Não é à toa que por trás das grandes criações hollywoo-
dianas há uma verdadeira indústria milionária. E isso se
estende a todos os tipos de filmes, inclusive aqueles feitos
especialmente para o universo corporativo, os chamados
vídeos de treinamento, que chegam às mãos dos profissio-
nais de todos os cantos do mundo.

Não tem jeito, quando o assunto é a sétima arte, Hollywood
não brinca em serviço. E para manter essa fama de eficiente,
os roteiros dos vídeos voltados para essa área também obe-
decem a critérios rígidos. Cada etapa de produção é milime-
tricamente calculada. Manter-se atual, mesmo com o passar
dos anos, e 'prender' o olhar (e mente) de qualquer colabora-
dor dispersivo são requisitos básicos, além é claro, de elimi-
nar aquele tédio comum entre os treinandos.

Ciente do 'poder' que essa ferra-
menta tem sobre os funcionários, RHs
do mundo inteiro passaram a adotar
os filmes de treinamento como forte
aliado na busca pelo envolvimento
de toda a equipe e sintonia com os
objetivos das empresas.

Evidente que nem todos os vídeos
específicos para reciclagem profissio-
nal são fabricados na meca do cinema
arrasa-quarteirão. Mas boa parte dos
atores tem o sotaque de Los Angeles,
e espalham pelo mundo os conceitos
empresariais usados na maior econo-
mia do planeta- a americana. Portan-
to, não é por sorte que as produtoras
do Tio Sam também estejam no topo
(confimatabelanapáginaseguinte).

Por aqui, as multinacionais seguem
essa trilha e já adotam os vídeos de
treinamento como recurso para ca-
pacitar mais rapidamente seu pesso-
al. É o caso da Sherwin-Williams, in-
dústria de revestimentos e tintas, ins-
talada há 60 anos no Brasil. Nela, esse
meio audiovisual faz parte da cultura
da empresa. "Eu sou fã incondicional
deste recurso. É uma maneira rápida
e eficaz de se apresentar e fixar con-



ceitos. Permite que você abra reu-
niões de forma lúdica", diz Osvanir
Gomes Júnior, analista de recursos
humanos da empresa e com mais de
dez anos de experiência na área.

O fato de ser lúdico é tão impor-
tante quando se usa essa ferramenta,
porque a audiência se torna cativa,
além de ser em muitos casos uma rei-
vindicação dos próprios profissionais.

Os melhores resultados em treina-
mentos, conta Osvanir, acontecem
com o uso do vídeo, no entanto, ad-
verte o especialista, somente a exi-
bição não é o suficiente para obter a
performance desejada. "Não pode-
mos trabalhar apenas com um foco.
As pessoas aprendem de formas
diferentes. Por isso trazemos ativi-
dades que permitam atingir todos
os públicos. O fundamental é como
o tema está integrado ao conteúdo
central da atividade. Deve existir
uma adequação lógica para se al-
cançar os objetivos da tarefa", refor-
ça o especialista.

Nas empresas nacionais os
modelos de treinamento tam-
bém passaram a integrar o rol
de estratégias dos RHs. No Gru-
po Jad, um conglomerado de
empresas de logística e trans-
porte rodoviário e aéreo, os ví-
deos aumentaram a eficiência
do treinamento. "Há dois anos
começamos a utilizá-los. Per-
cebemos que eles aproximam
o funcionário das situações do
dia-a-dia, enquanto as pales-
tras não tinham essa capacida-
de", compara Wagner Gropelo,
instrutor-chefe da companhia
e consultor de treinamento.

Graças ao emprego das fitas
VHS e DVDs, os colaboradores
saem do treinamento com ca-
pacidade de aplicar imediata-
mente os conceitos aprendidos.
"Há casos em que a pessoa en-
trou com um pensamento e saiu
completamente diferente. Já
dei palestras sobre um determi-
nado assunto com e sem filme,
e digo sem medo que o aprovei-
tamento dessa ferramenta é, no
mínimo, 300% melhor", atesta



o especialista, que recorre a palestras
quinzenais para manter fresco a men-
sagem dos filmes na cabeça dos parti-
cipantes. "O objetivo do treinamento
é o sucesso profissional da equipe. Se
o colaborador tem sucesso, a empresa
também tem", defende.

Como caldo de galinha e precaução
não faz mal a ninguém, é bom ficar
atento e não acreditar que exibir um
vídeo dessa natureza será suficiente
para treinar o pessoal e deixar o grupo
afinado. Isso é um erro. Segundo Car-
la Burlamaqui,'sócia-proprietária da
Siamar, maior locadora e vendedora de
vídeos de treinamento do Brasil, os fil-
mes exigem mais cuidados na exibição
do que muitos palestrantes, instrutores
e gerentes de RH imaginam. "Parece
mentira, mas muitos títulos são aluga-
dos de última hora pela pessoa que vai
exibi-lo. Eles não se dão conta de que é
preciso antes fazer um estudo prévio
do conteúdo e como deve ser melhor
trabalhado junto aos funcionários".

E aí, diz a executiva, o tiro sai pela
culatra. "Tentamos orientar o instru-

tor na medida
do possível, in-
clusive o aconselhamos
a não alugar a fita se não for
ter tempo de assisti-lo antes e pre-
parar o material de apoio", comenta
Carla Burlamaqui.

Na verdade, a maioria dos filmes
de treinamento é mais do que um
simples DVD. Eles são acompa-
nhados de um material didáti-
co que ensina métodos para
se trabalhar o vídeo - apro-
veitando o material além da
simples exibição. Traba-
lhos, discussões, até de-
' ver de casa podem ser recursos usados
para fixar os conceitos apresentados.

O sucesso desse instrumento, argu-
menta Carla, tem uma razão de ser:
eles trabalham com a aprendizagem
sinestésica, visual e auditiva. "Seja
qual for o estilo adotado pelo trei-
nando, ele certamente atenderá e
facilitará a fixação dos tópicos. Nos
filmes dramatizados, o espectador
se projeta no ator e consegue se reco-

nhecer naque-
la situação. E seja qual

for a fita escolhida, para um
melhor aproveitamento é sem-

pre importante a condução do faci-
litador", observa.

Quanto à garantia de sucesso, cal-
ma, pois também está inclusa. Todos
eles têm um manual e um método de
avaliação, que é dividido em quatro
etapas: reação, que mede a satisfação
de quem assistiu; aprendizado, o qual
mede o conteúdo fixado; aplicação,
que verifica se os conceitos foram le-
vados ao cotidiano pelo espectador; e
resultados, que analisa o impacto do
treinamento sobre a produtividade.
Essa pesquisa é repassada aos criado-
res dos títulos para que façam ajustes
e aperfeiçoem o treinamento.
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