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O jogo agora
é o trabalho
Dois pesquisadores americanos contam como a geração
do videogame está mudando a vida nas empresas
MARIA LAURA NEVES

OS PRIMEIROS REPRESENTANTES DA "GERAÇÃO DO

videogame", recém-saídos da faculdade, ainda não são compreen-

didos pelas empresas. Eles pensam de forma diferente, e seus

chefes não estão preparados para liderá-los, de acordo com os sociólogos

americanos John Beck e Mitcheil Wade. Os dois realizaram uma pesquisa

com 2.500 jovens profissionais americanos e escreveram o livro The Kids

AreAlright-How the Gamer Generation is Changingthe Workplace (As

Crianças Vão Bem - Como a Geração do Videogame Está Transformando

o Ambiente de Trabalho), lançado
recentemente nos Estados Unidos.
Segundo Beck e Wade, a nova geração
não lida bem com a autoridade. Prefere
tomar decisões sozinha e quer mais
flexibilidade no trabalho. Mas, ainda
assim, pode trazer excelentes resultados
para os negócios.

ÉPOCA- Por que os videogames mudam
o mundo do trabalho?
Mitcheil Wade - Os jovens costumam
passar milhares de horas jogando video-
game. Seu cérebro recebe estímulos

diferentes dos recebidos por
outras gerações. Isso provoca uma
tremenda mudança comportamental,
principalmente durante os anos
de formação do indivíduo.

ÉPOCA- Que mudança?
Wade - Uma das primeiras características
estimuladas pelos videogames é, sem
dúvida, a persistência. Os jogadores ten-
tam vencer os obstáculos que aparecem
ao longo do caminho. Muitas vezes, eles
fracassam. Mas não costumam desistir
enquanto não conseguem chegar aonde

querem. Antes, era preciso a ajuda dos
pais e dos professores para aprender-se a
ser persistente. Agora, não. Eles conse-
guem fazer isso sozinhos. A relação com
o risco e o sucesso também é completa-
mente diferente daquela das gerações an-
teriores. A nova geração é mais propensa
ao risco. Seus integrantes aprendem que,
quanto maior o risco, maior pode ser
a recompensa. Eles também são mais
ambiciosos, corajosos e individualistas.
Estão acostumados a fazer várias coisas
ao mesmo tempo e sentem-se frustrados
quando têm só uma tarefa para realizar.

ÉPOCA - Quem faz parte dessa geração
do videogame?
John Beck - Em princípio, qualquer
pessoa que passou a infância e a
adolescência jogando videogames faz
parte dessa geração. Mas ela engloba
principalmente quem nasceu a partir
dos anos 80, quando os jogos eletrôni-
cos se popularizaram.

ÉPOCA - E como é a convivência
dessa geração com os mais velhos
no ambiente de trabalho?
Beck - A geração que está no comando
não entende como a geração do video-
game quer ser administrada. Os jovens
querem mais flexibilidade. Gostam de
saber quais são as regras para poder agir
com liberdade dentro delas. Também
não gostam de autoridade. Preferem
tomar as decisões sozinhos, em vez de
consultar os colegas e os superiores. É
preciso lembrar que, nos videogames,



o objetivo, muitas vezes, é matar o chefe.
Outro ponto é que, para as tarefas difíceis,
eles acham que têm a melhor solução.

ÉPOCA - Isso não é um problema
para as empresas?
Beck - Não é necessariamente algo ruim.
Pode ser muito bom para as empresas,
desde que os administradores entendam
quais são os fatores que motivam essa
geração. Eles gostam de superar desafios
e prestar serviços a outras pessoas. Que-
rem ser heróis na vida real, mas querem
ser reconhecidos por isso - e não
apenas financeiramente. Eles gostam
do status de especialistas em algo. Ou-
tra forma de chefiá-los bem é delegar
várias tarefas ao mesmo tempo.

ÉPOCA - As dificuldades de chefiá-los não
são as mesmas de todo conflito
de gerações?
Beck - A geração mais velha sempre
acha que a geração mais nova não vai
entender o mundo. A diferença aqui é o
impacto tecnológico na forma como o
cérebro trabalha. É um fenômeno pare-
cido com o do advento da televisão.

ÉPOCA - No livro, os senhores afirmam
que a geração do videogame sabe
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trabalhar em equipe. Como isso
é possível, se eles passam a maior parte
do tempo isolados, jogando sozinhos?
Beck - Muitos jogadores convidam os
amigos para jogar em casa. É uma expe-
riência muito social, mesmo que só um
fique com o controle o tempo todo nas
mãos, o que geralmente não acontece.
Se alguém não sabe jogar, a criança mais
velha ensina à mais nova, porque o jogo
fica mais divertido se todos estiverem no
mesmo nível. Além disso, desde o fim
dos anos 90, com o crescimento do uso
da internet, é possível jogar com milha-
res de participantes em tempo real.

ÉPOCA - Os senhores afirmam também
que os videogames ajudam a desenvolver
características de liderança nos jogadores.
Não é um exagero?
Beck - Nos jogos, alguém sempre acaba
se tornando o líder da equipe - em geral,
o melhor jogador ou o mais velho. Ele
decide quem vai ficar com o controle.
Também é ele quem treina os demais.
O líder lança desafios aos demais, ajuda
nas horas mais difíceis. Em geral,
também joga com os outros.

ÉPOCA - Nos games, o fracasso não
causa sofrimento, e o jogador pode

tentar vencer várias vezes. Na vida real,
normalmente não existem tantas
oportunidades assim...
Beck - Não é verdade que o fracasso nos
games não dói. Há uma dor social real.
Os jogadores se sentem frustrados ao
fracassar na frente dos amigos. Sofrem
por não conseguir atravessar um obstá-
culo que tentaram transpor com muito
empenho. Não chega a afetar o bolso.
Mas traz um desgaste emocional
muito grande. Essa dor pode servir
como lição para a vida adulta
e pode ser transposta com facilidade
para o ambiente de trabalho.
Wade - Outro ponto é que, para um
jogador, o que acontece na tela é real. É
outra parte da vida real. A tristeza que
ele sente ao fracassar é verdadeira.

ÉPOCA - Os senhores jogam videogame?
Wade - Joguei algumas vezes.
Fiquei muito bom em alguns jogos.
Fui treinado por uma pessoa da ge-
ração do videogame: meu filho. Mas,
como muitos de minha geração, não
tenho muita paciência para jogar.
Beck - Joguei muito na faculdade
e alguns anos depois. Mas, hoje,
jogo apenas com meu filho. E não sou
muito bom nisso. 
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