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Comércio além das fronteiras

É isso que os participantes do comércio internacional

podem fazer para uma gestão de risco inteligente. Gerentes

inteligentes trabalham com o CME Group, o líder mundial 

do mercado de derivativos. Empresas com negócios em 

todo o mundo acessam nossos mercados para gerenciar 

praticamente todo tipo de risco. Alteração de avaliações 

de moedas, custos de energia, flutuações de taxas de 

juros, flutuações de commodities – qualquer que seja o 

risco, ajudamos o mundo a superá-lo. Mais detalhes em 

cmegroup.com/advance.

Como o mundo avança

CME Group é uma marca registrada do CME Group Inc. O logotipo em forma de globo é uma marca registrada da Chicago Mercantile Exchange Inc.Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. 
Copyright © 2012 CME Group.Todos os direitos reservados.
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Robert Lee Hotz
The Wall Street Journal

Videogames podem mudar o 
cérebro de uma pessoa e pesqui-
sadores estão descobrindo que 
geralmente a mudança é para 
melhor.

Um número cada vez maior 
de pesquisas acadêmicas sugere 
que os jogos, seja na televisão ou 
no computador, desenvolvem a 
criatividade, a tomada de deci-
sões e a percepção. Os benefí-
cios específicos são de natureza 
variada, desde aumentar coor-
denação entre mãos e olhos de 
um cirurgião até mudanças na 
visão que melhoram a habilida-
de de dirigir à noite.

Pessoas que jogam videoga-
mes de ação tomam decisões 
25% mais rápido que os outros 
sem prejuízo da precisão, segun-
do o estudo. De fato, os jogado-
res mais adeptos podem fazer 
escolhas e lidar com elas até seis 
vezes num segundo — quatro 
vezes mais rápido que a maioria 
das pessoas, mostraram outras 
pesquisas. Além disso, jogadores 
experimentados podem prestar 
atenção em mais de seis coisas 
ao mesmo tempo sem se confun-
direm, em vez das quatro coisas 
que as pessoas normalmente 
podem manter na memória, 
disseram pesquisadores da Uni-
versidade de Rochester. Os estu-
dos foram conduzidos de forma 
independente das empresas que 
vendem videogames.

Os cientistas também cons-
tataram que as mulheres — que 
constituem cerca de 42% dos 
jogadores de videogame — foram 
mais capazes de manipular men-
talmente objetos em três dimen-
sões, uma habilidade em que 
homens geralmente têm mais. 
A maioria dos estudos analisou 
adultos em vez de crianças.

Jogos eletrônicos têm as suas 
desvantagens. Medições no 
cérebro indicam que videoga-
mes violentos podem alterar as 
funções cerebrais em homens 
jovens e saudáveis depois de 
eles jogarem durante apenas 
uma semana, enfraquecendo a 
atividade em regiões associadas 
com controle emocional, relata-
ram recentemente pesquisado-
res da Universidade de Indiana. 
Outros estudos indicaram que 
jogar compulsivamente está 
associado a excesso de peso, 
timidez e tendência à depres-
são. Os estudos não compara-
ram os benefícios de jogar com 
esses efeitos negativos.

Os violentos jogos de ação que 
geralmente preocupam os pais 
são, na maioria, os que produ-
zem os efeitos mais benéficos no 
cérebro. “Esses não são os jogos 
que você pensaria que melhoram 
a mente”, disse a neurocientista 
cognitiva Daphne Bavelier, que 
estudou o efeito dos jogos de 
ação na Universidade de Genebra, 
na Suíça, e na Universidade de 
Rochester, nos Estados Unidos.

Jogos eletrônicos se tornaram 
um negócio gigante de US$ 25 
bilhões por ano na indústria de 
entretenimento, desde que os 
primeiros videogames comer-
ciais chegaram ao mercado 41 
anos atrás. Em 2010, os fabri-
cantes venderam 257 milhões 
de jogos para televisão e com-
putadores, de acordo com dados 
compilados por um organização 
setorial, a Associação de Softwa-
re de Entretenimento.

Para os cientistas, o setor invo-
luntariamente criou um experi-
mento massivo em neurobio-
logia do aprendizado. Milhões 
de pessoas se condicionaram às 
recompensas interativas pro-
porcionadas por jogos como 
“Tetris”, “Angry Birds” ou “Farm-
ville”, os jogos de atiradores, os 
de vários jogadores, ou ainda 
aqueles em que os jogadores 
encarnam personagens de fanta-
sia, como o “League of Legends”,
que já foi jogado perto de um 
bilhão de vezes nos seus dois 
anos de existência.

“Videogames mudam o seu 
cérebro”, disse C. Shawn Green, 
psicólogo da Universidade de 
Wisconsin, que estuda como 
jogos eletrônicos afetam as habi-
lidades. Aprender a ler também, 
assim como tocar piano ou orien-
tar-se pelas ruas de Londres, todas 
elas atividades que, já se demons-
trou, mudam a estrutura física do 
cérebro. A poderosa combina-
ção de surtos de concentração e 

recompensa em neurotransmis-
sores como a dopamina fortale-
ce os circuitos neurais quase da 
mesma maneira como exercícios 
fortalecem os músculos. Mas “os 
jogos definitivamente agem no 
sistema de recompensa de uma 
forma que nem todas as ativida-
des fazem”, disse ele.

“Muita atenção foi desper-
diçada tentando descobrir se 
esses jogos nos transformam em 
máquinas de matar”, disse o ana-
lista de computação Joshua Lewis, 
da Universidade da Califórnia em 
San Diego, que estudou 2.000 
jogadores de videogames de 
computador. “Pouca atenção foi 
dedicada às características úni-
cas e interessantes que os video-
games têm fora da violência.”

No geral, o jogador de hoje 
tem em média 34 anos de idade e 
vem jogando videogames desde 
que tinha 22, muitas vezes até 
18 horas por semana. Segundo 
os cálculos de um analista, os 
cerca de 11 milhões de usuários 
registrados do jogo de fantasia 
“World Warcraft” gastaram jun-
tos mais tempo jogando o video-
game, desde o seu lançamento 
em 2004, do que a humanidade 
passou evoluindo como espécie 
— em torno de 50 bilhões de 
horas de jogo, equivalentes a 5,9 
milhões de anos.

Mas, com as pessoas jogando 
centenas, se não milhares, de 
jogos diferentes, os pesquisado-
res acadêmicos vêm sendo pres-
sionados a determinar os efeitos 
de longo prazo na cognição e no 
comportamento.

A Blizzard Entertainment Inc., 
de Irvine, na Califórnia, que 
vende o “World of Warcraft”, o 
“StarCraft II” e outros jogos, não 
respondeu a perguntas sobre se 
a empresa patrocina pesquisas 
sobre videogames ou realiza 
seus próprios estudos. A RiotGa-
mes Inc., de Santa Monica, que 
vende o “League of Legends”, 
também não respondeu.

A vasta maioria dos pesquisa-
dores não comparou diretamen-
te os jogos com horas de outras 
atividades mentais intensas, 
como resolver equações mate-
máticas. Quase todo jogo de 
computador parece aumentar 
a criatividade de uma criança, 
divulgaram em novembro pes-
quisadores do Projeto Tecnolo-
gia e Crianças da Universidade 
Estadual de Michigan.

Um estudo de três anos com 
491 estudantes de primeiro 
grau mostrou que, quanto mais 
as crianças jogavam jogos de 
computador, maiores eram as 
suas notas em testes de criativi-
dade padronizados — indepen-
dentemente de raça, sexo ou 
do tipo de jogo. Os pesquisa-
dores classificaram os estudan-
tes usando um método muito 
difundido, chamado Teste de 
Criatividade de Torrance, o qual 
inclui testes como desenhar 
uma figura “interessante e exci-
tante” a partir de uma forma em 
curva numa folha de papel, dar 
um título ao desenho e então 
escrever uma história sobre ele. 
Os resultados foram ordenados 
por sete pesquisadores, levando 
em conta originalidade, tama-
nho e complexidade, numa 
escala padrão de três pontos 
para cada quesito, juntamente 
com questionários detalhados.

Por outro lado, usar telefones 
celulares, a internet ou computa-
dores para outros propósitos não 
teve nenhum efeito na criativida-

de, disseram os pesquisadores.
“Para minha grande surpresa, 

não fez diferença se você esta-
va jogando jogos agressivos 
ou jogos de esportes, nem um 
pouquinho”, disse a psicóloga 
Linda Jackson, que coordenou o 

estudo, financiado pelo governo 
americano, com 491 meninos e 
meninas de 20 escolas do Estado 
de Michigan.

Ainda assim, pesquisadores até 
hoje não criaram um software 
educacional tão engajante quan-

to a maioria dos jogos de ação. 
Sem esse envolvimento inten-
so, os circuitos neurais não vão 
mudar, acreditam eles. “Acon-
tece que todos os jogos que têm 
um bom efeito no aprendizado 
são por acaso violentos. Nós não 

sabemos se a violência é impor-
tante ou não”, disse Bavelier. 
“Esperamos que não.”

Até pouco tempo, a maioria 
dos pesquisadores estudava o 
efeito dos videogames em gru-
pos pequenos de voluntários, 
que aprendiam a jogar num 
ambiente de laboratório. Agora, 
alguns cientistas estão tornando 
os próprios jogos comerciais em 
laboratórios de aprendizagem.

No maior estudo público 
sobre jogos eletrônicos realiza-
do até hoje, Mark Blair, da Uni-
versidade Simon Fraser em Van-
couver, Canadá, está analisando 
o comportamento de 150.000 
pessoas que jogam o jogo on-
line “StarCraft II”, compilando 
mais de 1,5 bilhão de unidades 
de dados de percepção, atenção, 
movimento e tomada de decisão 
a cada segundo.

Ao analisar a atividade de 
jogar em tal volume, ele espe-
ra descobrir como as pessoas 
se tornam especialistas num 
mundo on-line. Isso pode ajudar 
a esclarecer como conhecimen-
tos e experiências novas podem 
se tornar hábitos inconscientes, 
integrados à maneira de reagir 
ao mundo que nos rodeia.

Quando videogame faz bem para o cérebro
Empresas

      Criatividade

Jogadores experientes 
parecem conseguir 
ignorar informações 
irrelevantes e lidar 
com tarefas 
simultâneas melhor 
do que pessoas que 
não jogam games, 
mostram vários 
estudos. 

  Foco 

Games de ação têm o maior efeito benéfico sobre o cérebro, 
mostra uma pesquisa. Uma meta-análise feita por psicólogos 
da Universidade Estadual de Iowa, porém, mostra que jogos 
violentos aumentam a propensão a pensamentos agressivos.

Coordenação motora       Funções cerebrais 
33 cirurgiões 
laparoscópicos que 
haviam jogado games 
por pelo menos 3 horas 
por semana cometaram 
37% menos erros em 
habilidades avançadas de 
cirurgia do que aqueles 
que não jogaram, 
mostrou um estudo. 

Quanto mais estudantes do 6o ao 8o ano 
jogaram videogames, melhor suas notas 
no Teste de Criatividade de Torrance. 
O tipo de jogo não fez diferença. 

     Pensamento rápido 
Jogadores habilidosos de ‘Starcraft’, um jogo on-lin de 
estratégia, pensam e agem até 4 vezes mais rápido do 
que a maioria das pessoas, realizando até 400 ações 
por minuto durante o jogo, segundo pesquisadores. 

Treino mental?
Estudos mostram benefícios que videogames de todos os tipos podem trazer para os jogadores

‘RED DEAD REDEMPTION’

‘CIVILIZATION V’‘MADDEN NFL 11’

‘STAIRCRAFT II: WINGS OF LIBERTY’

Tomada de decisões 
Jogadores de games de ação foram mais de 25% mais 
rápidos em tomar decisões corretas do que um grupo de 
controle treinado num game mais lento, mostrou um estudo 
. 
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 mar. 2012, Empresas, p. B15. 




