
O que uma orquestra pode ensinar às empresas?  
 
Especialista em marketing pessoal aplica teoria que mostra semelhanças entre orquestras e 
corporações. 
 
Em 1988, Peter Drucker, um dos maiores gurus da Administração, escreveu um artigo em que 
dizia que as empresas do século 21 seriam como orquestras. A crença neste conceito se 
somou a um antigo sonho do palestrante e personal marketing coach Alexander Baer, de 
Curitiba, que passou a desenvolver um trabalho para mostrar, na prática, a identificação entre 
as duas modalidades.  
 
A proposta, que já vem sendo apresentada há quase um ano em algumas cidades do país, é 
um mix entre palestra motivacional e show musical. O objetivo é transmitir conteúdo e 
apresentar ferramentas que ajudem o público a encontrar sucesso e sintonia na vida pessoal, 
profissional e da organização. 
 
No evento, o palestrante apresenta tópicos do mundo corporativo que são exemplificados a 
partir da interação entre ele, o maestro Carlos Domingues e a ParanaBrass - Orquestra de 
Metais e Percussão. Baer conta que o dinamismo da apresentação faz com que o público 
consiga visualizar as semelhanças das orquestras com as corporações. “Os grupos de 
instrumentos que formam uma orquestra (naipes) são como os departamentos das empresas. 
Ou seja, da mesma forma que todos os instrumentos devem estar afinados e em perfeito 
ritmo, harmonia e sintonia para garantir o sucesso e os aplausos do público, os departamentos 
também devem respeitar estes quesitos para garantir os resultados da empresa perante os 
clientes internos e externos”, explica. 
 
Neste artigo, Alexander Baer explica a teoria que leva para suas palestras e exemplos práticos 
entre o falado e o mostrado: 
 
“Orquestras podem ensinar muito a empresas, especialmente na busca destas por sintonia 
com o público interno – os funcionários – ou com o externo – os clientes propriamente ditos. 
Mas como chegar a um grau de consonância digno de aplausos no mundo empresarial?  
 
Deveriam as organizações “afinar” melhor seus instrumentos – nesse caso, suas ferramentas 
de gestão e equipamentos? Conhecer em maior profundidade seus colaboradores – no que diz 
respeito a suas habilidades, competências, pontos fortes e fracos e estímulos motivacionais? 
Instigar o conhecimento mútuo entre eles e o autoconhecimento? Ou, ainda, seguir com mais 
esmero sua “partitura” – ou seja, o conjunto formado pelas normas e pelos procedimentos 
internos e do mercado e pelo planejamento estratégico? 
 
Em qualquer apresentação de uma orquestra, a música tocada não tem uma segunda chance. 
Ou seja, se houve erro, não há como voltar atrás. O grupo tem que estar em total sintonia 
para que nada de errado aconteça. Ou, melhor, para que tudo aconteça na mais perfeita 
sintonia. Assim é nas empresas também: elas têm que estar em total sintonia com seus 
funcionários para que o contato com o cliente ocorra harmonicamente. 
 
Da música pode-se tirar alguns termos e transferi-los para o mundo empresarial. A começar 
pelo ritmo, que é o pulsar, a energia utilizada pelo músico em sua obra. Em uma empresa, o 
ritmo seria a energia empregada por um funcionário para fazer as coisas acontecerem, para 
prospectar, vender, trabalhar, se comunicar, solucionar. Resumindo, compreende a auto-
motivação e o auto-entusiasmo individual. 
 
Temos depois a melodia, que é o talento individual do músico aplicado em uma peça. Nas 
empresas, seria o investimento que cada colaborador faz em sua marca, sua carreira, seu 
conhecimento, seu aprimoramento, para ser o melhor profissional para aquele grupo.  
 
 
 



Em terceiro surge a harmonia, que é o talento de cada naipe da orquestra sendo explorado a 
um só tempo para a execução de determinada obra. No mundo empresarial, ela é observada 
nas diversas competências de cada setor/departamento quando todos atuam juntos visando à 
satisfação da “platéia” externa. 
 
Por fim temos a sintonia, que é o talento coletivo aplicado com motivação e entusiasmo na 
composição de uma obra musical para um grupo de espectadores. No ambiente empresarial, 
verifica-se a sintonia quando todos os departamentos mostram-se preparados, motivados, 
ensaiados e entusiasmados para atender completamente às expectativas e necessidades do 
cliente.  
 
Na realidade, o ideal seria que as empresas estimulassem a sensibilidade de sua equipe, para 
que esta pudesse descobrir todo seu potencial e talento, e, por conseguinte, os agregasse às 
ferramentas de gestão utilizadas. Esse é o caminho para que todos tenham condições de 
acompanhar corretamente a partitura e de alcançar a sintonia perfeita, fazendo com que a 
platéia atinja o êxtase. Quer dizer, para que sejam capazes de deixar os clientes totalmente 
satisfeitos e de levá-los a comprar mais produtos e/ou serviços e a divulgar a marca e a 
imagem da organização que os atendeu. 
 
Ao atentar para esses tópicos, as empresas terão um melhor desempenho no seu dia-a-dia, 
empregados mais motivados e entusiasmados e, automaticamente, melhores resultados nas 
vendas e clientes muito mais satisfeitos. 
 
Alguns outros exemplos bem práticos falados e mostrados: 
 
• A importância da Sintonia com o todo, ou seja todos os departamentos devem estar 
sintonizados uns com os outros para ser o todo, na palestra mostramos uma obra tocada em 
Desintonia, ou seja cada músico toca seu instrumento dentro do seu naipe(departamento), de 
forma correta porém sem estar em sintonia com os outros, o resultado audível é horrível. 
 
• Porém quando todos estão afinados e em sintonia todos os 
músicos/funcionários/colaboradores tocam em sintonia com os outros naipes/departamentos, 
havendo na mesma obra tocada uma sonorida fantástica e em plena sintonia. 
 
• Trabalho a importância de investir na carreira para ser o líder de naipe, ou líder de um 
departamento, e que demosntramos tocando uma obra clássica apenas com os líderes de cada 
naipe, o que dá para os mesmos maior e melhor visibilidade de reconhecimento. Estes porém 
são escolhidos por serem os melhores ouu seja competência. 
 
• Quando trabalho a importância da criatividade da vida pessoal, profisisonal e organizacional 
e fomento isto a Orquestra demonstra a obra Asa Branca tocada de forma lírica, depois tocada 
no funk e depois no tradicional, assim fica claro para as pessoas que assistem a importância da 
criatividade e como pode ser trabalhada”. 
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