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BLUE CHIP
A grife argentina
Absurda tem no Brasil
seu principal mercado,
onde vende 15 mil
óculos ao mês e planeja
ter sua primeira loja, diz
Juarez Rezena Junior
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T EAT RO
Com as atrizes Drica
Moraes e Mariana Lima
e direção de Enrique
Diaz, espetáculo “A
Primeira Vista” ret rat a
a jornada de duas
aspirantes a roqueiras
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FINANÇAS PESSOAIS
Empresas oferecem
programas de
educação financeira
a quem bate na porta
do RH atrás de um
crédito consignado
para sair do sufoco

A vida imita os
videogames nas
c o r p o ra ç õ e s
Professor de Stanford fala sobre a influência dos jogos na
formação dos futuros líderes. Por Stela Campos, de São Paulo

Em um exercício de ficção é fá-
cil imaginar um jogador de vi-
deogame massacrando colegas
no trabalho com um fuzil. Enga-
na-se, entretanto, quem acredita
que um adepto de jogos virtuais
seja mais agressivo que os de-
mais no quesito competição cor-
porativa. A opinião é do profes-
sor da Universidade de Stanford
Byron Reeves, estudioso da in-
fluência dos games no compor-
tamento dos profissionais.

A frequência, a velocidade e a
intensidade com que ocorrem as
disputas no campo virtual, se-
gundo ele, ajudam a suavizar a
relação “vencer ou perder” . “A
nova geração está tão acostuma-
da com isso que o sentimento
por trás da competição ficou
mais leve, o que pode ser muito
bom para os negócios”, afirma.

Reeves acredita que os video-
games terão influência direta na
formação dos novos líderes. Se
as empresas conseguirem trans-
ferir o entusiasmo que as pes-
soas demonstram quando jo-
gam em casa para o ambiente de
trabalho, terão profissionais
mais engajados.

Aclamado autor de diversos
estudos sobre mídia e psicolo-
gia, além de dar aulas na área de
comunicação, Reeves é codiretor
do H-Star Institute (Human
Sciences and Technologies Ad-
vanced Research) e de seu pro-
grama filiado na área industrial,
o Media X. No dia 28, ele partici-
pa do Fórum HSM Gestão e Lide-
rança, em São Paulo. A seguir
trechos de entrevista concedida
ao Va l o r de seu escritório na Ca-
lifórnia:

Valor: Como os videogames in-
fluenciam a maneira como as pes-
soas trabalham?

Byron Reeves: Há 17 anos es-
tou tentando entender de que
forma o entretenimento e os jo-
gos estão mudando as relações

profissionais. É possível extrair
ingredientes muito interessantes
dos jogos que podem ser identi-
ficados em certos comportamen-
tos no ambiente de trabalho. As
evidências que temos é que eles
deixam as pessoas mais engaja-
das. Muitas das tarefas que as
pessoas realizam hoje são pesa-
das e repetitivas. Por isso, é difícil
para elas enxergarem um propó-
sito maior naquilo que estão fa-
zendo. Os jogos incentivam a
produtividade, no sentido de
que neles as pessoas sabem exa-
tamente de que forma estão con-
tribuindo para o todo, para a rea-
lização de um objetivo maior.

Valor: A cultura dos jogos tende a
acirrar a competitividade entre os
profissionais?

Re eve s : Essa nova geração de
pessoas que jogam videogame
está muito familiarizada com a
competição. No entanto, ela
acontece de uma maneira menos
séria do que as gerações anterio-
res conheceram. A grande veloci-
dade dos jogos faz com que as
pessoas se adaptem mais facil-
mente a novas disputas. Muitos
dos jogos, inclusive, envolvem ti-
mes, então a competição não é
apenas entre indivíduos. Você
colabora com uma equipe e com-
pete com outra. São movimentos
importantes para a nova dinâmi-
ca dos negócios. Hoje, os jogos
são a maior forma de entreteni-
mento que existe, especialmente
nos Estados Unidos. São produ-
tos que as pessoas chegam a usar
40 horas por semana e a idade
média dos jogadores é de 35
anos. É algo que todo mundo es-
tá fazendo ou se familiarizando.

Valor: É possível transferir o en-
tusiasmo e a concentração que as
pessoas têm quando jogam em casa
para o ambiente de trabalho?

Re eve s : Sim, é muito impor-
tante captar essa energia. Esse ca-

minho é fundamental para a tec-
nologia interativa nos negócios.
Muitas vezes, as companhias de-
senvolvem ferramentas podero-
sas onde todos estão conectados,
mas que não são divertidas. Ge-
ralmente, as pessoas se pergun-
tam porque não podem ter no
trabalho coisas mais parecidas
com as que usam em casa.

Valor: As companhias estão
abertas o suficiente para tirar van-
tagem dessa relação e se conecta-
rem mais com as novas gerações?

Re eve s : Algumas já se deram
conta, mas outras não. A IBM e al-
gumas consultorias como a Ac-
centure, por exemplo, têm expe-
riências na área de aplicação de
jogos corporativos. Muita gente
vê benefícios nisso, enquanto ou-
tras companhias lideradas por
pessoas que não têm experiência
com jogos pensam que é boba-
gem. Existem organizações que
têm um tipo de “a l e r g i a” contra
os jogos, mas isso está mudando.

Valor: Como os videogames es-
tão influenciando e ajudando a
criar uma nova geração de líderes?

Re eve s : Os videogames são
muito complexos e alguém que
não saiba muito sobre esses jo-
gos dificilmente consegue ima-
ginar como eles influenciam o
trabalho. Eles são aplicações de
softwares colaborativos muito
sofisticados que permitem com
que times de jogadores atuem de
forma coordenada durante ho-
ras, semanas ou até meses. É uma
coordenação complexa onde a li-
derança é muito importante.

Valor: É também um treino de es-
tratégia para os líderes?

Re eve s : Toda a ação nos video-
games é estratégica. Mas uma
coisa interessante é que ela en-
volve sempre tentativa e erro. No
jogo, você não marca um encon-
tro para o próximo mês a fim de
pensar em como vai agir. Não é
assim que funciona.

Valor: Existe um espaço maior
para erros?

Re eve s : Nos jogos, o fracasso é
esperado e é bom, pois é possível
aprender com ele. Quando se
tem uma ideia, ela é colocada em
prática imediatamente. Caso não
funcione, você pensa em outra
ação e, assim, experimenta alter-
nativas rapidamente.

Valor: Precisar repetir muitas ve-
zes um movimento até descobrir co-
mo passar para uma nova fase aju-
da a pessoa a ser mais paciente? Is-
so funciona no trabalho?

Re eve s : No jogo você tenta,
tenta e tenta de novo. Uma ca-
racterística dos videogames difí-
cil de se conseguir no mundo
corporativo é que neles você tem
um feedback instantâneo e per-
manente. No trabalho, o retorno
sobre o que você faz pode apare-
cer só no fim do trimestre, do se-
mestre ou do ano.

Valor: Como os videogames po-
dem ajudar as organizações a con-
quistar novos mercados e a vencer
competidores?

Re eve s : Engajando seus em-
pregados. Imagine que seu tra-
balho se passa dentro de um jo-
go. Você faz parte de um time,
recebe pontos e reconhecimento
sobre todos os aspectos da sua
atuação e sabe como as coisas
estão indo. O mais interessante,
porém, é que você se envolve na
história da companhia. Mesmo
em grandes organizações com
cem mil funcionários, até a me-
nor contribuição tem valor. No
jogo, é possível saber claramen-
te qual é a minha responsabili-
dade e a minha participação no
sucesso do todo. Sei exatamente
o que eu fiz para que as coisas
funcionassem e sou reconheci-
do por isso. Sinto-me, dessa ma-
neira, parte da história. Isso é
algo extremamente valioso e
que as organizações deveriam
usar em seu favor.

Jean-Luc Zuger, do
Châteaux Malescot
St. Exupéry, conta
sua trajetória em
Bordeaux D8
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 mar. 2012, Eu & Investimentos, p. D1.




