
Simuladores ganham espaço em escritórios  
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Nova ferramenta para treinamento e seleção, jogos feitos sob medida desenvolvem habilidades 
específicas 
 
Na vida real, chegar à próxima fase pode ser um peso bem maior do que salvar a donzela do 
monstro. Jogos que simulam as condições de trabalho e que ensinam futuros executivos a tomar 
as decisões mais adequadas são as novas atribuições do "e-learning". Paralelamente, 
multinacionais como a Unilever incluem games nos processos seletivos. 
 
Similares aos de entretenimento, os chamados "serious games" (jogos sérios) permitem aos 
funcionários avaliar os impactos das decisões em situações rotineiras -ou inesperadas- e aprender 
com acertos e erros. 
 
"Uma das vantagens do jogo é fazer com que a pessoa aprenda sem perceber, ao liberar sua 
criatividade", explica Patrícia Molino, diretora da consultoria KPMG. 
 
Ambientado para o mundo corporativo, o GBL ("Game Based Learning" ou aprendizado baseado 
em jogos) pretende estimular e desenvolver novas competências nos profissionais jogadores. 
 
Segundo Felipe Azevedo, da consultoria de "e-learning" E-Guru, esses programas vivem uma fase 
de maturidade. "As organizações buscam agora conteúdos específicos e eficientes", analisa. 
 
Azevedo diz que há desde os mais simples (padronizados) até aqueles pensados exclusivamente 
para uma determinada empresa. 
 
Segundo a consultora Marta Enes, da InsightLearning, a maior demanda para o primeiro caso 
ainda é voltada ao treinamento da equipe de vendas e à integração de novos colaboradores. 
 
Foco 
 
"Nos programas, usamos personagens que irão passar por situações que conduzem ao 
aprendizado", diz Eliane Frade, diretora de desenvolvimento e comunicação interna da Orbitall 
(processamento de informações comerciais). Frade diz que os games são aplicados em 
treinamento de segurança da informação e na integração de funcionários. 
 
Quando são vendas técnicas, caso da indústria gráfica R.R. Donnelley Moore, os jogos facilitam o 
entendimento tanto de processos de produção como do funcionamento de máquinas. 
 
"Utilizamos também um programa mais específico, adaptado à nossa área de produção", afirma o 
gerente de treinamento corporativo, Jaime Rodrigues. 
 
Os simuladores mais populares são os jogos que reproduzem o ambiente corporativo. Uma equipe 
de diretores toma as decisões referentes a variáveis distintas, como finanças, para ampliar os 
resultados dos "acionistas". 
 
"A ferramenta é bem didática e ampliou meus conhecimentos sobre os produtos", diz Luis Felipe 
Leuenroth, consultor comercial da R.R. Donnelley Moore. 
 
"A grande vantagem é estimular o pensamento estratégico nos participantes e avaliar seu 
conhecimento do mercado", diz Azevedo, da E-guru. 
 

 
 



Leia Mais 
 
Cidade fictícia e abertura de firma são os cenários  
 
A reportagem da Folha testou o game de treinamento usado pela R.R. Donnelley Moore e o de 
seleção aplicado pela Unilever. 
 
O "Programa de Capacitação de Vendas", da Moore, é voltado ao novo colaborador e traz 
conhecimentos básicos sobre a empresa. 
 
A navegação é facilitada pelo conceito da cidade "Moore", onde cada prédio corresponde a um 
módulo de conteúdos específicos. 
 
Ao final de cada fase, exercícios de fixação e avaliação são realizados com o uso de jogos como a 
forca. 
 
Já o game usado na seleção de trainees da Unilever lembra um RPG ("role playing game" ou jogo 
de interpretação), embora não traga dificuldades para pessoas não-familiarizadas. 
 
É um jogo de estratégia, que envolve uma complexa seqüência de contatos e decisões para 
angariar os recursos necessários para montar um empreendimento de agronegócio. 

 
 
Leia Mais 
 
Teste prévio aponta erros em programas  
 
Jogos e simuladores para seleção e treinamento devem ser alvo dos mesmos cuidados tomados 
pelas empresas ao implantar uma ferramenta de RH.  
 
Patrícia Molino, da KPMG, alerta para o fato de que, num plano estratégico, como qualquer outro 
programa de treinamento, os games devem estar inseridos numa perspectiva mais ampla. "É 
importante saber se [os games] não são contraditórios com as políticas da empresa e se são, de 
fato, a ferramenta mais adequada." 
 
Além disso, um acompanhamento constante das impressões dos funcionários e de suas sugestões 
pode levar a uma melhoria na assimilação dos treinamentos. 
 
Dessa forma, as empresas buscam vários caminhos de validar tanto o conteúdo como a forma de 
suas ações de capacitação. 
 
Deve ser levada em conta também uma dificuldade inicial no uso da ferramenta tecnológica. "A 
utilização do "e -learning" desencadeia um processo de mudança cultural", atesta Vera Rosolem, 
gestora da Universidade (corporativa) Citicorp. 
 
Para Marta Enes, da Insight- Learning, o uso de "personagens" ameniza a inexistência do 
professor ou do instrutor. 
 
Busca por erros 
 
A realização de testes-piloto com amostras do público-alvo da ação desejada é a maneira mais 
comum de detectar inconsistências e erros -além de confirmar as premissas iniciais. 
 
Nessas ocasiões, são detectadas dificuldades de navegação (no jogo), de entendimento ou 
qualquer outro defeito na interface ou na utilização do produto. 



São também aplicados questionários que possam captar as impressões dos participantes e 
identificar pontos para melhoria. 
 
"É prudente que as amostras sejam de fato representativas da média dos treinandos, seja por 
eventuais diferenças regionais ou por distinções culturais na composição do grupo", diz Enes. 
 
"Cobaias" 
 
Na Orbitall, são feitas avaliações antes da aplicação do software. "Ouvimos os gerentes das áreas 
envolvidas e as pessoas que participaram dos testes para que efetivamente o curso seja validado 
e tenha um alto padrão de qualidade", diz Eliane Frade, diretora de desenvolvimento e 
comunicação interna da empresa. 
 
Na Unilever, segundo a gerente de desenvolvimento de talentos, Paula Giannetti, antes da 
implementação, o game foi aplicado aos trainees atuais para verificar se realmente identificava as 
competências necessárias. 
 
"A empresa realiza pesquisas qualitativas com os participantes do jogo com o objetivo de 
averiguar se ele gerou novos conhecimentos para os competidores", afirma Cláudia Adler, diretora 
de recursos humanos da L'Oréal. 
 
Segundo os consultores de RH, a devida atenção precisa ser dada também à comunicação do 
projeto, com a realização de uma campanha de endomarketing (marketing interno) que incentive 
a adesão aos programas de capacitação. 

 
 
 
Leia Mais 
 
Jogo adequado permite análise eficaz  
 
Em 2004, a Unilever usou um game nas primeiras etapas de seu processo de seleção de trainees. 
Segundo a gerente de desenvolvimento de talentos, Paula Giannetti, a idéia surgiu devido ao 
grande número de inscritos (26 mil no ano passado) e à necessidade de achar uma alternativa 
mais eficaz na identificação de talentos, que poderiam ser descartados pelos métodos tradicionais 
de triagem.  
 
"Tivemos um número bem maior de pessoas participando dessa etapa", diz Giannetti. A primeira 
fase consistia em um jogo de negócios em que o candidato deveria fazer escolhas em diferentes 
contextos para alcançar os objetivos propostos. Ao final, o encadeamento das decisões permitia 
avaliar se o trainee teria comportamentos compatíveis com os procurados pela empresa. 
 
"Um desses comportamentos é a capacidade de tomar decisões baseada em riscos calculados 
para se chegar a um resultado", explica a gerente. O game foi testado anteriormente pelos atuais 
trainees. 
 
"O segredo foi ter bom senso. O objetivo deveria ser alcançado, mas, ao mesmo tempo, tinha de 
lidar com pessoas diferentes e encarar as conseqüências de minhas decisões", diz Igor Hakim, 23, 
administrador recém-formado e que foi aprovado pelo método. 
 
"Hoje tomo decisões melhores, pois sei como funciona toda a estrutura da organização", emenda 
Rodrigo Lenz, 25, coordenador de produção da L'Oréal. Ele foi um dos participantes do e-Strat 
Chal- lenge, jogo virtual promovido pela empresa cujo objetivo principal é buscar novos 
executivos. 



"O e-Strat é uma poderosa ferramenta de recrutamento para identificarmos pessoas brilhantes", 
afirma Cláudia Adler, diretora de RH da empresa. Os membros das equipes classificadas para a 
semifinal regional passam por entrevista. Adler acrescenta que uma ferramenta baseada no e-
Strat é usada no treinamento para novos funcionários da área de marketing. 

 
 
Leia Mais 
 
Banco atualiza funcionários com agência virtual  
 
O setor bancário investe nos simuladores. No Citibank, essas ferramentas são utilizadas no 
desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais como agilidade, prontidão e 
liderança. 
 
"Se a decisão não for a melhor, eles vão perceber pelas conseqüências e terão a oportunidade de 
corrigir o rumo", explica Vera Rosolem, gestora da Universidade Citicorp. 
 
O conceito da simulação é aplicado na "agência virtual", onde os gerentes experimentam 
atividades ligadas à função, como as da área comercial e de gestão de pessoas. 
 
Para André Araújo, 32, diretor da desenvolvedora de games Jynx Playware, por meio dos 
simuladores "é possível saber como a pessoa trabalha sob pressão e como lida com a vitória e 
com a derrota". 
 
"Só não dá para fazer tudo a distância. Treinamentos comportamentais não devem abrir mão do 
contato entre treinandos e facilitador", alerta a psicóloga Marília Christovam, do CRP (Conselho 
Regional de Psicologia) de São Paulo. 
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