
Para agradar o chefe, jogue video game no trabalho 
Reena Jana BusinessWeek, de Nova York 
 
Mercado de treinamento para funcionários cresce rapidamente. 
 
Os video games favoritos de Laura Holshouser incluem "Halo", "Tetris" e um jogo de treinamento 
on-line desenvolvido por seu empregador. Um jogo de treinamento? Isso mesmo. Essa estudante 
universitária de 24 anos, que administra uma sorveteria da rede Cold Stone Creamery em 
Riverside, na Califórnia, descobriu o jogo no site da empresa em outubro. 
 
Ele ensina controle de porções e serviços ao cliente numa simulação de uma sorveteria da Cold 
Stone parecida com um desenho animado. Os jogadores, numa corrida contra o relógio, precisam 
servir os clientes da sorveteria sem colocar muito sorvete nas casquinhas. 
 
A companhia afirma que mais de 8 mil funcionários, ou cerca de 30% do total, baixaram 
voluntariamente o jogo na primeira semana. "Ele é muito engraçado", diz Holshouser. "Eu o 
mandei por e-mail para todo mundo que trabalha comigo." 
 
Os militares usam videojogos como ferramenta de treinamento desde a década de 1980. Agora a 
prática também está pegando nas empresas, da Cold Stone à Cisco Systems e Canon. Treinadores 
empresariais estão apostando que a interatividade e a diversão proporcionadas pelos jogos irão 
conquistar os funcionários jovens como Holshouser, ajudando-os e melhorar e manter suas 
habilidades técnicas, de administração e vendas. 
 
"Os video games ensinam gerenciamento de recursos, colaboração, pensamento crítico e 
tolerância ao erro", afirma Bem Sawyer, que administra a Digitalmill, uma consultoria de Portland, 
Estados Unidos, especializada em video games. 
 
O mercado dos jogos de treinamento empresarial é pequeno mas está crescendo rapidamente. 
Sawyer estima que esses jogos respondem por até 15% do mercado "sério", ou de não-
entretenimento, que também inclui produtos de treinamento educacional e médico. 
 
Sawyer afirma que nos últimos cinco anos o mercado de jogos sérios mais que dobrou, para US$ 
100 milhões, com os jogos de treinamento respondendo por quase um terço disso. 
 
São números como esses que levaram a Cyberlore Studios, fabricante do video game "Playboy: 
The Mansion", a mudarem o foco para os jogos de treinamento - embora baseados em seu título 
"Playboy". 
 
E os jogos de treinamento serão o destaque na conferência anual das empresas americanas que 
desenvolvem video games que acontece neste mês no Estado da Califórnia. 
 
As empresas gostam dos videojogos porque eles são eficientes do ponto de vista dos custos. Por 
que pagar para alguém pegar um avião até um centro de treinamento, quando você pode colocar 
essa pessoa diante de um computador? 
 
E melhor ainda: os funcionários sempre jogam esses jogos em casa. Além disso, pelos padrões 
industriais, os jogos de treinamento não custam caro para serem desenvolvidos. 
 
Um típico video game de treinamento militar custa até US$ 10 milhões, enquanto jogos 
sofisticados de entretenimento podem custar duas vezes isso. Uma vez que a variedade 
empresarial não exige explosões dramáticas ou complexos gráficos em terceira dimensão, eles 
custam bem menos. 
 



A BreakAway Games, que desenvolve jogos de simulação para os militares, está concluindo seu 
primeiro produto empresarial, o V-bank, para treinar auditores de bancos. Seu orçamento? 
Apenas US$ 500 mil. 
 
Os jogos são particularmente ideais para o treinamento de técnicos. Em um deles usado pela 
Canon, pessoas que trabalham na área de reparos precisam desmontar e montar peças de uma 
copiadora. Uma luz acende e um alarme soa quando elas fazem algo errado. 
 
Os funcionários que jogaram o jogo mostraram uma melhoria de 5% a 8% em suas pontuações 
de treinamento, em comparação a técnicas mais antigas de treinamento, como os manuais, 
afirma Chuck Reinders, que treina o pessoal de suporte técnico da Canon. A companhia vai lançar 
em breve 11 novos jogos de treinamento. 
 
Os jogos também estão sendo desenvolvidos para ajudarem a ensinar os trabalhadores que 
operam na área de prestação de serviços ao cliente a serem mais simpáticos. A Cyberlore, que foi 
rebatizada de Minerva Software, está desenvolvendo uma ferramenta de treinamento para uma 
empresa varejista adaptando seu video game Playboy Mansion. No original, os convidados da 
mansão precisam convencer as famosas coelhinhas da Playboy a tirarem a parte de cima da 
roupa. O novo jogo exige que os participantes usem a arte do convencimento para vender 
produtos e simula uma loja com todos os detalhes. 
 
Don Field, diretor de certificações da Cisco, diz que os jogos não substituem totalmente os 
métodos tradicionais de treinamento, como os vídeos e os cursos. Mas ele diz que eles devem ser 
parte da "caixa de ferramentas". No ano passado a Cisco lançou seis novos jogos de treinamento - 
alguns deles projetados para ensinar técnicos a construírem uma rede de computadores. É difícil 
imaginar um assunto mais árido. Mas o mundo virtual o torna mais interessante. 
 
Em um dos jogos da Cisco, os jogadores precisam montar uma rede de computadores em Marte. 
Durante uma tempestade de areia. "Nossos funcionários aprendem sem perceber que estão 
aprendendo", diz Field. Parece estranhamente divertido. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7, 8 e 9 abr. 2006, Tecnologia & Telecomunicações, 
p. B5. 
 


