
ornalista, socióloga e pós-graduada em RH. Escreveu
dois livros sobre a possível, e louvável, interação entre a
área de gestão de pessoas e o cinema, uma de suas

grandes paixões. Atualmente é diretora cultural da ABRH-
Nacional (Associação Brasileira de Recursos Humanos),
presidente do Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro
e diretora da Associação de Críticos de Cinema do Rio de
Janeiro.

Essa é Myrna Brandão. Tendo trabalhado por vários anos
na área de RH da Petrobras, especialmente ligada ao T&D
da companhia, ela naturalmente compreendeu e capturou
uma vocação dos filmes em envolver emocionalmente os
potenciais profissionais em treinamento. Assim, tomados
pela emoção, os grupos de trabalho aprendem mais e me-
lhor, teoricamente. E essa é uma das razões para o sucesso de
seus trabalhos e ações.

Na entrevista a seguir, ela fala sobre essas atividades e
revela as melhores formas de treinar pessoas através das artes
cinematográficas.



profissional&negócios - Em sua visão, que tipo de

relação a área de Recursos Humanos e o cinema podem

estabelecer?

Myrna Brandão - Estudiosos da arte cinematográfica, com
os quais eu concordo, costumam dizer que desde a criação do
cinema, em 1895, nenhum meio de comunicação mostrou
até hoje, com tanto realismo, as situações vividas pelas pes-
soas no seu cotidiano e na sua vida profissional. A possibili-
dade de o cinema conseguir captar essa realidade o transfor-
ma também, ao lado do seu aspecto de entretenimento e
lazer, numa poderosa ferramenta cultural e de desenvolvi-
mento. Paralelamente, as mudanças no ambiente, o desen-
volvimento da tecnologia, a carência cada vez mais acentua-
da do fator tempo, a velocidade das transformações, reque-
rem novos paradigmas e utilização de metodologias mais
inovadoras e até lúdicas. Nesse sentido, eu diria que são pra-
ticamente ilimitadas as potencialidades do cinema e sua uti-
lização no enriquecimento de percepções e no desenvolvi-
mento das pessoas.

p&n - Como isso pode se dar na prática?
Brandão - Vivemos atualmente num mundo on-line e sem
fronteiras. O que podemos assistir através do cinema é uni-
versal, possibilitando a visão de outras culturas, de costumes
diferenciados e de percepções diferentes da nossa. Tudo isso
contribui para o nosso desenvolvimento como indivíduos e
como profissionais. Acrescentaria, ainda, que os profissio-
nais da área de RH são hoje, mais do que nunca, agentes de
transformação. E o cinema, como área cultural e social,
pode agir como um instrumento de mudança, havendo para
toda a cadeia produtiva de uma empresa (colaboradores,
clientes, investidores, comunidade) filmes específicos para
serem usados em treinamento. Tudo isso pode ensejar uma
ligação estreita do RH com as artes cinematográficas.

p&n - Mas ainda existe alguma resistência com relação a
essa prática. Como á utilização de bens artísticos como
forma de aprimoramento profissional é vista dentro do
ambiente organizacional hoje em dia?
Brandão - Acho que, há muito tempo, a área cultural
deixou de ser vista apenas como uma atividade artística ou
como um valor apenas diletante. Creio que ela tem um valor
fundamental no aprimoramento do ser humano e, no caso
do RH, é cada vez mais importante e necessária uma ligação



mais sistêmica com outras áreas do conhecimento. Sabemos
que a arte, de modo geral, tem o poder de humanizar as
relações entre as pessoas e o cinema, particularmente, com
sua magia e poder de convencimento, tem um alto potencial
de levar a uma maior integração entre pessoas e grupos.

p&n - Quão acessível são essas ferramentas no sentido do
aproveitamento das mensagens transmitidas por uma obra?
Brandão - No mundo atual, as fronteiras estão desaparecen-
do, principalmente as da área do conhecimento, fazendo
com que filosofia, ciência e arte se unam e se complemen-
tem. O conhecimento hoje é caracterizado pelo pluralismo e
diversidade, sendo cada vez mais importante uma visão
sistêmica e global dos fenômenos que nos cercam. Penso,
assim, que essa diversidade e a necessidade da disseminação
constante do conhecimento permitem que áreas diferentes
estejam juntas para complementar o aprendizado. E a área
de gestão com pessoas é um dos melhores exemplos disso,
pelo fato de ser uma área multidisciplinar e lidar com o ser
humano em seus vários aspectos e dimensões.

p&n - Qual a melhor forma de utilizar um filme para

treinar pessoas? O que traz mais resultados, exibir um

filme inteiro em um treinamento ou selecionar trechos

para repassar aos colaboradores?

Brandão - É sempre preferível exibir o filme na íntegra, o
que costuma proporcionar um retorno muito rico. Conside-
rando que o cinema é a síntese das artes, a realização de um
filme é um trabalho que exige uma interação entre todas as
pessoas envolvidas com a produção, o desenvolvimento da
trama, sua edição, e o resultado final. Daí a importância do
filme ser mostrado na sua totalidade. Mas, se o fator tempo

for crucial, é possível selecionar trechos. Nesse caso, acho
importante o seguinte: é fundamental que as cenas selecio-
nadas tenham relação com o tema central do filme e que o
coordenador assista previamente ao filme na íntegra para
poder transmitir aos participantes do programa uma boa si-
nopse, bem como outros dados que ajudem na compreensão
e na mensagem que os realizadores quiseram passar com sua
obra.

p&n - Em uma atividade de integração, por exemplo,
qual o melhor tipo de filme para ser passado?
Brandão - Acho que o melhor tipo de filme seria aquele que
tenha a ver com o programa do treinamento. Por exemplo,
se você está realizando um treinamento na área de vendas e
quer realizar uma atividade de integração com um filme,
seria legal que você exibisse algum que enfocasse o tema de
vendas e há alguns bastante apropriados para isso: "O Suces-
so a Qualquer Preço", de James Foley, que é inspirado numa
experiência real vivida pelo autor do roteiro do filme, o dire-
tor e dramaturgo David Mamet. Outro exemplo é "A Chave
do Sucesso", de John Swanbeck, também inspirado numa
história real e que mostra bastidores de uma grande corpo-
ração, reproduzindo cenas e situações já vistas milhares de
vezes no dia-a-dia das empresas.

p&n - Como deve ser feita a escolha de um título

para ser exibido durante um treinamento?

Brandão - A escolha do título deve ser feita de acordo com o
tema-objeto do treinamento. Além disso, é importante levar
em consideração o perfil do público, a sua faixa etária, o
tempo de duração do filme, e outros aspectos relacionados à
situação específica do programa a ser administrado.

p&n - E possível abordar qualquer tema, em um
treinamento, por meio de um filme?
Brandão - Sim. Creio que podemos dizer, sem margem de
erro, que não há tema que não tenha sido abordado pelo ci-
nema. Apenas para citar alguns exemplos, podemos lembrar
"Rashomon", de Akira Kurosawa, que mostra os olhares
diferenciados para o mesmo fenômeno, ou seja, cada pessoa
vê ângulos e verdades diferentes, porque as pessoas são dife-
rentes e projetam sua individualidade na análise e interpre-
tação dos fatos; "Tempos Modernos", de Charles Chaplin, ao
satirizar a industrialização e alienação no trabalho; o clássico
"Doze Homens e uma Sentença", de Sidney Lumet, uma
aula sobre comportamento de grupos e processo decisório;
"Almas em Chamas", de Henry King, que discute magis-
tralmente diversos estilos de liderança; e "Tucker, um



Homem e seu Sonho", de Francis Ford Coppola, um exem-
plo maravilhoso da busca e concretização de um sonho apa-
rentemente inacessível.

p&n - Você acredita que essa "descoberta" do cinema

pelo mundo corporativo pode acontecer na ordem

inversa? O cinema tem olhado mais para as questões das

organizações?

Brandão - Na verdade, o mundo corporativo está cada vez
mais presente nas telas e na cabeça de muitos cineastas,
como os irmãos belgas Luc e Jean-Pierre Dardenne, autores
de "Rosetta — um libelo sobre o desemprego"; e o inglês Ken
Loach, com "Meu Nome é Joe", sobre o círculo vicioso do
alcoolismo, desemprego e conseqüente perda da dignidade.
Aliás, há diretores que estão se especializando na área de ges-
tão, como o francês Laurent Cantet, que escolheu o assunto
para tema principal dos seus filmes, tais como "Recursos
Humanos", que trata de diversos momentos do mundo do
trabalho, e "A Agenda", impressionante drama de um
homem que é demitido e perde suas referências.

p&n - Qual é a sua opinião sobre a aplicação de outros

tipos de filmes, que não longas-metragens de ficção, em

um treinamento (filmes institucionais produzidos para as

empresas e curtas, por exemplo)?

Brandão - Desde que utilizadas de acordo com o objetivo do
treinamento e com os resultados que se pretende alcançar,
ambas as metodologias podem ser extremamente produti-
vas. No meu segundo livro incluí curtas-metragens porque
os considero também uma excelente Opção. Na prática, o
formato não excede 20 minutos, havendo curtas com dez,
cinco e até com um minuto. Além disso, existem curtas-

metragens criativos e com mensagens tão apropriadas quan-
to as contidas em filmes de duas ou três horas.

p&n - Qual é a dimensão das vantagens que a utilização

de cinema como ferramenta de RH traz para as empre-

sas? Há algum ponto negativo?

Brandão - Essa metodologia possibilita um treinamento
construtivista, ou seja, propicia uma participação mais
ativa, ocasiona uma maior integração, exercita o trabalho em
equipe, estimula a criatividade e possibilita o surgimento de
novas idéias durante o debate.

p&n - Há algum ponto negativo?

Brandão - Eu não diria que há pontos propriamente nega-
tivos. Podem ocorrer algumas dificuldades que costumam
ser as mesmas que acontecem com a utilização de outras
metodologias. Mas com base na experiência que eu tenho
tido, posso enumerar algumas mais específicas. Um exem-
plo acontece com alguns tipos de filme que abordam temas
interessantíssimos para o treinamento, mas que muitas
vezes têm de ser descartados devido a cenas fortes de sexo,
violência, etc. Sem nenhum puritanismo, não podemos
esquecer que estamos realizando uma sessão de treinamento,
normalmente numa empresa ou universidade; assim, é
importante considerar aspectos que possam atuar como
desvios do que se deseja discutir no treinamento. Outra si-
tuação que pode acontecer, essa mais rara, é a perda do con-
trole. É importante que a pessoa que está coordenando a
sessão esteja apta a lidar com situações muitas vezes não
muito agradáveis que podem surgir em decorrência do tema
ou do debate após o filme.

p&n - Como fazer para que o que foi discutido durante

uma sessão de cinema na empresa seja realmente

aplicado no dia-a-dia?

Brandão - O debate e o intercâmbio de experiências após a
exibição do filme são a parte mais importante do programa.
É nesse momento que se realiza a transposição do que foi
mostrado para a área de gestão com pessoas. Uma coisa
importante nesses casos e que ajuda muito é ter um debate-
dor ligado ao tema do filme, ou seja, liderança, grupos,
aspectos comportamentais, processo decisório, etc. Além do
coordenador do programa, a presença do especialista tem a
função de provocar o debate dos temas que são objeto do
treinamento/desenvolvimento e ajuda muito para o bom
resultado final e para que o que foi discutido seja aplicado no
dia-a-dia. Mas o principal é que o objetivo seja adequado ao
que se pretende alcançar com o programa e acompanhamen-
to posterior dos seus resultados.
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