
Capacitação

Aprender
com prazer
Jogos tornam treinamentos de recursos

humanos mais divertidos e eficazes

por Ana Carolina Dionísio

Como incentivar, todos os meses,
8 mil jovens a entrarem para o Exér-
cito? Nos Estados Unidos, as Forças
Armadas optaram por uma estratégia
lúdica para cumprir as metas de alis-
tamento militar, que lá é facultativo,
e lançaram em 2002 o America's
Army. O game, disponível para down-
load gratuito, simula a rotina de sol-
dados do exército norte-americano.
Quarenta e quatro especialistas do
Departamento de Defesa dos EUA
trabalharam durante três anos no de-
senvolvimento do produto, que cus-
tou US$ 6 milhões. Dois anos de-
pois do lançamento, o America's
Army já tinha mais de 3 milhões de
usuários. Mesmo com o extremo
nível de realismo garantido por soft-
wares avançados, o America's Army
não está muito distante do velho jogo
de xadrez. Ambos simulam comba-
tes e exigem que o jogador treine seu
lado estrategista para obter o resul-
tado esperado.

Mas não é só para a guerra que os
jogos servem como ferramenta de
treinamento. No ambiente empresa-
rial, tem crescido o uso de recursos
lúdicos em processos de seleção, ca-
pacitação e desenvolvimento de re-
cursos humanos. Segundo a Associa-
ção Brasileira de Games, os segmen-
tos dos business games, voltados para
simulações de rotinas corporativas, e

dos advergames, que servem para
divulgação de produtos e empresas,
já respondem por 20% do mercado
de jogos eletrônicos no país.

O sucesso do IT Manager Game,
simulador empresarial produzido
pela Intel, é um exemplo do cres-
cente interesse por estes recursos
no Brasil, onde foi lançado em mar-
ço. Disponível para download gra-
tuitamente, o ITMG apresenta um
panorama dos problemas e necessi-
dades de gestão de pessoal e roti-
nas administrativas de um departa-
mento de tecnologia. No país, são
registrados cerca de 200 novos jo-
gadores diariamente, fazendo com
que os brasileiros representem 35%

dos usuários do programa no mun-
do, ultrapassando até os Estados
Unidos e a Inglaterra, que juntos
respondem por 27% da audiência.

O game da Intel é dirigido para
cargos de gerência, com o objetivo
de simular o cotidiano de uma em-
presa. Mas atividades lúdicas podem
servir também para o treinamento de
funcionários em outros níveis hie-
rárquicos. O uso de jogos, tanto ele-
trônicos quanto de cartas ou de ta-
buleiro, pode propiciar mais rapidez
na assimilação de conceitos do que
as tradicionais aulas ou palestras.
"Os jogos voltados à capacitação
possuem um nível de adequação à
realidade atual muito maior do que
os programas de capacitação con-
vencionais, nas quais existe uma dis-
tância entre o detentor do conheci-
mento - o professor - e os recepto-
res — os participantes", explica Re-
nilda Ouro, especialista em estraté-
gia empresarial do Conselho Empre-
sarial Brasileiro para o Desenvolvi-
mento Sustentável. "Colocando as
pessoas para jogar em equipe, a con-
textualização da aprendizagem emer-
ge sempre do próprio grupo, que
precisa encontrar as soluções para
suas questões e desafios."

A interação entre participantes e o
ambiente desafiador contribui para
tornar o processo de aprendizagem
mais prazeroso. Para treinamentos de
equipes de representantes comerciais,



VANTAGENS DE CADA UM

Jogos eletrônicos
Realismo dos cenários - facili-

tando o envolvimento dos partici-
pantes com o enredo proposto.

Possibilitam explorar o proces-
so de tomada de decisões indivi-
duais e grupais.

Facilidade no controle de apli-
cação.

Rapidez na geração de resultados
em tempo real, o que leva os partici-

pantes a se motivarem.
Possibilita mais informações para fa-

zer o fechamento e conclusões do jogo.

Jogos de tabuleiro
> Interação entre os jogadores.
> Troca de experiências e conhecimen-

tos ao longo do jogo - os que conhe-
cem mais a respeito do tema auxiliam
aqueles que conhecem menos.
> Facilidade de observação do surgi-

mento de lideranças, conflitos, trabalho
em equipe, isolamentos, eficiência X efi-
cácia na solução dos problemas que sur-
gem ao longo das jogadas.
> Podem ser misturados diferentes ní-

veis hierárquicos sem grandes dificul-
dades para a condução do jogo.

Fonte: Serafim Pires de Oliveira

que têm focos em resultados, jogar
pode ser uma forma de incentivar a
força de vendas a buscar o aprimo-
ramento. "Por criar um desafio, o jogo
motiva os participantes a quererem
sempre mais e melhor", afirma Cons-
tanza Hummel, gerente de treinamento
do laboratório farmacêutico Novar-
tis. De acordo com Serafim Pires de
Oliveira, consultor de Recursos Hu-
manos, são principalmente os jogos
de tabuleiro que geram maior intera-
tividade entre as pessoas. Outras van-
tagens deste tipo de recurso são a
facilidade e rapidez de aplicação, que
não exigem equipamentos ou softwa-
res complexos.

Os jogos eletrônicos, por outro
lado, possibilitam a criação de ambi-
entes mais realísticos, e por isso são
tão usados para criar simuladores em-
presariais. Além disso, podem ser uti-
lizados em qualquer lugar e momen-
to, por não exigir a presença de to-
dos os participantes no mesmo local
ao mesmo tempo. "Se você estiver a
distância, a vantagem do computador
é óbvia: primeiro, a pessoa pode jo-
gar na hora que quiser ou puder. Se-
gundo, onde ela estiver, ela poderá
participar do jogo", diz Marcos Bar-
batto, da Be! Interactive, empresa que
há oito anos produz e entrega games
para empresas. Barbatto não separa
os jogos de acordo com os segmen-
tos empresariais que os utilizam, mas
em função do perfil dos participan-

tes. No caso de técnicos, eles são
geralmente em formato binário, esti-
lo quiz - há somente uma resposta
certa para cada questão. Para cargos
gerenciais, o foco é a tomada de deci-
sões, em que o jogador precisa pon-
derar suas respostas para não esco-
lher a única opção errada. Para car-
gos de diretoria, há games em que são
exercitadas as capacidades estratégi-
cas de quem participa. Em todas es-
tas situações, o computador oferece
uma resposta mais rápida do que uma
atividade de tabuleiro, por exemplo.

Sob medida

Um aspecto positivo das ativida-
des lúdicas é que elas podem ser fei-
tas sob medida para as corporações.
"Os candidatos geralmente já têm um
nível de escolaridade alto. O que é
necessário é desenvolver habilidades
específicas para aquela empresa",
afirma Oliveira. Renilda Ouro desta-
ca que os jogos são eficazes no apri-
moramento do que ela chama de
competências transversais: qualida-
des que todos os colaboradores, in-
dependente do cargo ou função, pre-
cisam trabalhar para que a corpora-
ção atinja seus objetivos na presta-
ção dos serviços, como atuação em
equipe, cooperação e espírito de li-
derança. "Além de conhecer as suas
tarefas, é importante que cada pes-
soa saiba como pode contribuir para

o trabalho do outro", explica.
Atentas a esta demanda, produto-

ras de jogos estão se especializando
no segmento do ludismo corporati-
vo. A carioca Be! Comunicação, de
Barbatto, já produziu e aplicou games
para McDonald's, HSBC, Shell, Inte-
lig, Petrobrás e Telemar. A idéia de
atender a este segmento surgiu a par-
tir de um treinamento do McDonald's
do qual o publicitário participou em
Chicago. "Naquele momento, oito
anos atrás, havia menos recursos de
tecnologia do que hoje. Mas algumas
metodologias apareceram ali. Depois,
eu trouxe pra cá, e a gente começou a
'abrasileirar' as mecânicas, principal-
mente a linguagem", conta. Uma das
adaptações feitas na Be! foi a utiliza-
ção da internet para produzir jogos que
podem ser usados a distância.

Na paulistana SB Jogos, os pro-
dutos voltados para treinamento res-
pondem por cerca de 50% da recei-
ta. A empresa fabrica jogos de cartas
e de tabuleiro, tanto corporativos
quanto de entretenimento. Formada
pela união de um jornalista, uma au-
tora de livros infantis e um engenhei-
ro, a empresa faz produtos sob en-
comenda para organizações, levando
em média dois meses para desenvol-
vê-los. Atuando no mercado desde
1996, a SB Jogos já atendeu a Natu-
ra, Petrobrás, Novartis, Caloi e Ac-
centure. Além de auxiliar na solução
de questões problemáticas nas cor-
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porações - trabalho em equipe, pla-
nejamento de vendas, tomada de de-
cisão -, os jogos também podem ser-
vir como brindes. Foi o que aconte-
ceu na multinacional de bebidas Dia-
geo, para quem a SB Jogos criou o
Reserve, um jogo com fichas e car-
tas que simula um leilão. "Pelo lado
do funcionário, essa ferramenta tinha
um sentido duplo: treinar tanto o co-
nhecimento do representante quanto
sua capacidade de negociação", ex-
plica o jornalista André Zatz, um dos
sócios da SB Jogos. As peças vinham
dentro de uma caixa especial, tornan-
do o produto um presente agradável.

A Insólita Studios, residente no
Centro Incubador de Empresas Tec-
nológicas (Cietec/USP), produz ga-
mes educativos desde 2004. A partir
de 2005, resolveu investir no segmen-
to corporativo. Junto com José Dor-
nelas, professor da USP especialista
em empreendedorismo, criou o Ot-
tomax, um simulador de ambiente
empresarial que analisa 15 habilida-
des do jogador, formulando um rela-

Treinamento na Novartis:
desafio motiva participantes a
quererem sempre mais e melhor

tório personalizado de empreendedo-
rismo. Com um cenário totalmente
fictício — uma fábrica de robôs -, o
jogo é adaptável a várias situações:
seleção de trainees, cursos de MBA e
graduação, e capacitação de lideran-
ças empresariais. "Os valores empre-
endedores são significativos para di-
versos públicos", afirma Dornelas. A
equipe do Ottomax, com apenas qua-
tro pessoas, levou seis meses para
transformar os conceitos propostos
por Dornelas em game, que já foi usa-
do na Boehringer, no Bradesco, na
Telefônica e na Solví.

Médias e grandes

Praticamente, todos os clientes
destas produtoras são corporações
médias e grandes. "No caso das pe-
quenas empresas, ainda se vê no
mercado muito mais o trabalho de
recrutamento e seleção, buscando
profissionais prontos para esse tipo
de empresa, do que esforços em trei-
namento de pessoal", afirma Olivei-
ra. Para José Dornelas, professor da
USP e consultor empresarial, "os
pequenos às vezes nem têm orça-
mento para falar em treinamento de

funcionários. Não é preconceito em
não utilizar. O próprio treinamento
não é algo muito visado em uma pe-
quena empresa".

Independente do tamanho da or-
ganização, especialistas em treina-
mento e produtores de games lem-
bram que eles devem ser usados em
conjunto com outras estratégias de
capacitação, de acordo com os inte-
resses da empresa. "Não podemos
confundir os jogos com uma pana-
céia que resolve todos os males or-
ganizacionais. É preciso que o jogo,
seja ele eletrônico, seja de tabuleiro,
esteja alinhado com o conteúdo que
se pretende explorar", diz Oliveira.
Para Barbatto, "o jogo é uma ferra-
menta de consolidação de concei-
tos, correção de determinado rumo,
de reforço, que jamais vai prescin-
dir de você colocar determinados
conceitos para o sujeito, principal-
mente pessoal técnico". Constanza
ressalta que eles constituem apenas
um dentre os múltiplos facilitadores
na assimilação de conceitos: "O jogo,
com suas metáforas, faz a pessoa
entender muitas coisas. Como se
fosse uma graxa. Ele engraxa as en-
grenagens da aprendizagem".



Treinamento lúdico
Atividades ajudam representantes de laboratórios

farmacêuticos a assimilarem novas informações

Recrutando candidatos com forma-
ção universitária e até pós-graduação,
mas freqüentemente fora da área da
saúde, os laboratórios farmacêuticos
precisam garantir que os representan-
tes assimilem conhecimentos sobre
patologias e medicamentos para lidar
com seus clientes, os médicos. Para
isso, muitos utilizam jogos como re-
curso de treinamento da força de ven-
das. "A complexidade do trabalho na
indústria farmacêutica é muito grande.
Isso exige ferramentas mais agressivas
e eficazes de treinamento. O jogo pode
ser uma saída para simplificar essa
complexidade", explica Constanza
Hummel, gerente de treinamento do la-
boratório farmacêutico Novartis.

A Novartis utiliza tanto jogos feitos
na própria empresa quanto produzidos
externamente sob medida. "Na fase de
recrutamento e seleção, usamos mui-
tos jogos de competências, de análise
de perfil. Nós é que desenvolvemos

estas dinâmicas", diz Constanza. Para
o treinamento dos representantes, são
mais usados jogos de tabuleiro, alguns
feitos pela SB Jogos. Segundo a ge-
rente, os resultados aparecem na qua-
lidade do treinamento, que se torna mais
rápido e eficaz: "No jogo, é possível
trabalhar com questões práticas, como
simulações, e aí ganhamos tempo. Ao
contrário de uma aula de três horas,
em que a interação é menor e fica mais
difícil aprender fazendo."

Na Farmoquímica, quase 300 re-
presentantes utilizam há seis meses os
jogos educativos produzidos pela Port-
way, de Campinas. Formada por vári-
as perguntas e respostas sobre os pro-
dutos, a ferramenta foi desenvolvida
para que o representante jogue nas ho-
ras vagas, como quando espera um cli-
ente. O processo é todo monitorado
por uma central, que verifica os erros
e acertos do jogador. A cada 22 dias,
os representantes têm que jogar de dez

a quinze vezes. Após este ciclo, as
questões são trocadas. Através deste
acompanhamento, é possível verificar
em quais pontos a equipe de vendas
tem dificuldades. "Se alguma questão
tem muitos erros, podemos identifi-
car uma necessidade de treinamento",
afirma Ana Paula Cortez, responsável
pela área de treinamento da Farmoquí-
mica.

A Portway começou a produzir ga-
mes corporativos há quatro anos, a
partir de um pedido de outro laborató-
rio farmacêutico, a Glaxo Smith Klein.
A partir daí, desenvolveu uma linha de
três jogos, todos em formato quiz, que
já foram usados na Souza Cruz, Ban-
deirantes Química e Cobra Rolamen-
tos, sempre complementando outras
capacitações. O segmento farmacêu-
tico mostrou-se tão receptivo, que uma
campanha focada nesta indústria está
nos planos da empresa. Segundo Mar-
celo Assumpção, proprietário da Port-
way, os games fazem tanto sucesso
neste setor porque facilitam a assimi-
lação de informações. "Em um curso
normal, geralmente o propagandista
absorve cerca de 20% do conteúdo.
Jogando várias vezes, esse índice
cresce exponencialmente."



Atendimento não é brincadeira
Call centers incluem jogos

na rotina de trabalho para

melhorar os serviços

Com uma equipe de colaborado-
res jovens, muitos no primeiro em-
prego, a prestadora de telesserviços
ACS Call Center, sediada em Uber-
lândia (MG), tem dificuldades em li-
dar com a alta rotatividade de mão-
de-obra. Segundo Allan Tavares, ge-
rente de RH da empresa, uma pessoa
fica de dois a três anos no cargo de
atendente. Após esse período, pode
ser promovida a supervisor e depois
analista. Grande parte dos atenden-
tes, contudo, permanece de oito a dez
meses na função. Este cenário exige
rapidez nos treinamentos, que preci-
sam ser adaptáveis também ao horá-
rio de trabalho. "No nosso mercado,
não podemos tirar a pessoa da posi-
ção de atendimento para treiná-la. Mas
precisamos garantir que ela cumpra
o treinamento até o fim."

Tentando solucionar estes proble-
mas, a empresa adotou há dois anos

e meio um sistema de ensino a dis-
tância, que já ajudou a reduzir os cus-
tos de treinamento e o tempo médio
de espera dos clientes na linha. Para
acentuar este processo, a empresa ex-
perimentou o Missão Possível, um
game que busca aprimorar a comu-
nicação falada e escrita do participan-
te, trabalhando vícios de linguagem,
concisão e interpretação de texto.

Produzido por três empresas du-
rante quase dois anos de trabalho -
Univoz, W3net e Am3 -, o jogo foi
feito para atender a uma demanda
da Telemig Celular. "Precisávamos
ensinar os atendentes a se comuni-
carem melhor, pois este problema
estava repercutindo nas nossas pes-
quisas de satisfação dos clientes",
afirma Izabela Tostes, responsável
pela área de tecnologia da educação
da Telemig. Optaram por um jogo
para solucionar este problema pelo
caráter de "aprender fazendo" des-
ta ferramenta. "O desafio proposto
pelo jogo mantém a atenção do trei-
nando até o final."

Garantir um ambiente desafiador
foi um dos principais objetivos da

Am3, empresa que presta consulto-
ria a contact centers e que roteiri-
zou o Missão Possível. "Quando
existe um desafio, você presta mui-
to mais atenção, quer atingir a máxi-
ma pontuação com o mínimo de tem-
po", diz Ana Maria Monteiro, da
Am3. Utilizando ferramentas lúdicas,
ela acredita que é possível reverter
os índices de desistência dos pro-
gramas de e-learning, que estão na
faixa de 66%. Ana Maria lembra que,
assim como outros jogos, o Missão
Possível não substitui as capacita-
ções convencionais. "Mas ajuda para
dar uma base técnica para um trei-
namento presencial." Ri

Linha Direta

SB Jogos: (11) 3872-1855
www.ludomania.com.br/sbjogos

Portway: (19) 3295-0585

Be! Interactive: (21) 2529-2101

Am3: (11) 3082-7010

Insólita Studios: (11) 3039-8381

José Dornelas: www.josedornelas.com.br

Renilda Ouro: (21) 2233-9388

Serafim Pires de Oliveira: (19) 3836-2109

Ana Maria Monteiro, da Am3: Missão Possível promove o aprendizado de forma bem-humorada
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