
Jazz no trabalho: nova ferramenta de treinamento nas empresas 
 
O que uma banda de jazz e uma equipe de trabalho têm em comum? A resposta é: se um 
instrumento está desafinado, atrapalha o resto do grupo. A mesma idéia pode ser aplicada em 
uma empresa. 
 
A definição é do consultor de empresas Alcides "Cidão" Lima, baterista do Traditional Jazz 
Band (TJB), que acaba de lançar um novo programa de treinamento voltado ao setor 
empresarial, com o título "Afinando Pessoas e Instrumentos para o Sucesso". 
 
Garantia de resultados 
Diante da necessidade de garantir profissionais motivados, livres do estresse e aptos para 
compartilhar a pressão diária em equipe, as grandes empresas têm usado de muitos recursos 
para garantir bons resultados. 
 
Ginástica laboral, relaxamento, melhor controle do horário trabalhado e outras iniciativas que 
auxiliem o funcionário a gerenciar melhor o seu tempo e pensar em sua qualidade de vida são 
alguns exemplos. 
 
Seguindo esta linha de raciocínio, o TJB vem atraindo a atenção de organizações como a 
Livraria Cultura, Secretaria da Fazenda do Estado de SP, Avantis Frama, Grupo AGA, 
Votorantim, entre outras.  
 
Ao som do jazz 
Em formato de "palestra show", a banda aborda conceitos do universo musical úteis no 
ambiente corporativo, como a importância do trabalho em equipe, liderança, motivação, 
improvisação, entre outros, que podem ser adaptados à realidade da empresa. 
 
Segundo o consultor de empresas e integrante da TJB, Cidão, nas bandas de jazz a liderança 
flutua de acordo com a atribuição de cada um, independente de posições hierárquicas. "Trata-
se de uma tendência de gestão apontada por Peter Drucker, um dos papas da Administração, 
que nos inspirou a montar o treinamento", explica. 
 
Ao final do programa, os participantes são reunidos para uma atividade conjunta: além de 
demonstrar um desafio prático, a tarefa contagia e emociona o grupo. "O resultado é alegre e 
gratificante", completa o músico. 
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