
Companhias treinam a partir de tabuleiro 
Free-Lance para a Folha 
 
Cinema, teatro e competição na selva se transformaram em técnicas "lúdicas" de treinamento 
corporativo, mas os departamentos de RH também retomaram uma das mais antigas atividades 
de treino: os jogos de tabuleiro. 
 
E não se limitam aos tradicionais damas e xadrez. Aproveitam até jogos chineses e indígenas. 
Maria Lúcia Quaggio, gerente de RH da DirecTV, diz que empregar jogos em treinamentos foi uma 
questão de ousadia e acaso. Há cerca de três anos, ela estava em uma feira do setor e decidiu 
buscar jogos para distribuir como brindes de final de ano. "Mas, ao ver as características do 
produto [o jogo X], mudei de idéia e decidi usá-lo no treinamento." 
 
Hoje são utilizados, além do X (leia a descrição no quadro ao lado), o tradicional jogo-da-velha e 
o chinês Cho Dou Qi, rebatizado de Toca do Craque pela empresa. 
 
Já no laboratório Pfizer, além dos jogos já existentes, há um exclusivo. A gerente de 
desenvolvimento de RH, Patrícia Cuiabano, 39, usa um jogo de tabuleiro formatado na própria 
firma e batizado de Mapa da Aprendizagem. Cuiabano diz que a atividade transmite a equipes de 
vendas e a líderes os conceitos de visão do todo e de trabalho em grupo. 
 
Na mesma companhia, também são utilizados jogos como o Cho Dou Qi para falar de estratégia, 
agilidade e tomada de decisão. O detalhe curioso é que eles costumam jogar com tabuleiros 
humanos em um pátio da empresa. 
 
Sejam peças humanas, sejam de metal, para a professora de psicologia do trabalho da PUC-SP 
(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) Carmen Lúcia Rit- tner, tais iniciativas são 
eficazes. 
 
"O jogo trabalha o conceito de "fair play", pratica o olhar, ensina a conhecer o adversário e a 
jogar de forma ofensiva e defensiva." A ressalva está na condução do treinamento: "Tem de haver 
cuidado para que as pessoas não subestimem os conceitos que estão por trás dessa atividade 
lúdica". 

 
 
Leia Mais 
 
Alívio substitui receio depois do treinamento 
 
Para quem passa pelo treinamento, o receio de não conseguir resolver a questão proposta pelo 
jogo pode tomar conta. 
 
O supervisor de vendas da DirecTV, Edson Lopes Felipe, 38, passou pela situação ao participar de 
um treinamento com o X. "Foi muito interessante. Alguns [funcionários] nem conseguiram abrir [o 
X], mas ainda bem que não foi o meu caso", comemora. Esse jogo trabalha a paciência e a 
capacidade dos participantes de seguir regras. "Fixei bem os ensinamentos", assegura Felipe. 
 
Ele gostou tanto do uso de jogos que pensou em levar a inovação para aplicar nos três grupos 
que coordena, que somam 50 pessoas. "Pensei em usar, mas desisti pelo custo", conta. Os preços 
variam, mas o X, por exemplo, custa R$ 52 na Origem (www.ori gem.com.br).  
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