


O que uma empresa tem em
comum com uma orquestra?
Aparentemente, uma coisa

não tem nada a vez com a outra, certo?
Errado. Há muitas semelhanças entre
um maestro e o chefe de uma equipe.
É o que garante o líder da Orquestra
de Câmara do Brasil, Maestro Walter
Lourenção, idealizador do projeto
Sinfonia Empresarial, que leva a músi-
ca erudita para dentro das empresas.

O objetivo do programa, que já foi
levado a mais de 400 corporações
no Brasil e no exterior, é proporcio-
nar treinamento e capacitação pro-
fissional, traçando um paralelo entre
o funcionamento de uma empresa e
o da engrenagem de uma orquestra,
entre um regente e um líder, além de
mostrar as concordâncias e dissonân-
cias no gerenciamento das pessoas.
"Tanto um maestro quanto um líder
precisam criar uma atmosfera orga-
nizacional que facilite a execução das
tarefas e potencialidades individuais.
Passamos 'lições' à platéia que são
perfeitamente aplicáveis no dia-a-dia
do trabalho, em questões como lide-
rança, trabalho em equipe e produti-
vidade", avalia Lourenção.

Para ele, assim como um maestro,
o chefe precisa conhecer a fundo as
pessoas com as quais trabalha e de-
legar o poder na hora certa. "O líder,
assim como na música, precisa saber
administrar o poder e ter um papel de
transmitir a visão de conjunto. Além
disso, tem que saber a hora certa de
comandar cada ação, do mesmo mo-
do que acontece com quem rege uma
orquestra", analisa Lourenção.

Experiência
inovadora

A Scania Latin América foi uma das
corporações que utilizou o progra-
ma Sinfonia Empresarial. Segundo
a Chefe de Desenvolvimento do
Sistema de Produção Scania (SPS)
para Concessionárias - Método de
controle de qualidade criado exclu-
sivamente para a empresa -, Noemi
Pasqualino, a experiência foi inova-
dora e trouxe ótimas referências para
os executivos da empresa. "A apresen-
tação é uma experiência para a vida
toda, que mexe não só com os valo-
res profissionais, mas atinge também
os âmbitos emocionais, cognitivos e
sensoriais. Diversas pessoas ficaram
sensibilizadas para vários princípios
e valores que nós queríamos passar
e comentam até hoje sobre as apre-
sentações", conta a executiva. Porém,
Noemi destaca que toda a proposta foi
previamente discutida em reuniões e
adaptada para as necessidades da
Scania. "Discutimos antes com o pes-
soal da Sinfonia para explicar o mo-
mento em que nos encontrávamos e
qual a mensagem que gostaríamos de
passar. A Orquestra se apresentou em
três momentos e posso garantir que
uma apresentação foi diferente da ou-
tra", observa Noemi.

Afinando equipes
Mas nem só com uma orquestra que

líderes podem aprender através da
música. Um coral também pode ser
usado para passar alguma mensagem.
A Liner Consultoria, por exemplo, rea-



liza o workshop "Afinando a equipe de
trabalho", uma metodologia de treina-
mentos musicados em conjunto com
o coral Voz Ativa Madrigal. O idealiza-
dor do projeto e sócio-diretor da con-
sultoria, o psicólogo Marcus Vinícius
de Oliveira garante que este tipo de
"trabalho" fica na memória das pesso-
as. "O grande segredo da música é que
sua linguagem está presente em nos-
so histórico de vida, nos remete à in-
fância, aos tempos da faculdade. E por
que não usá-la para o aprendizado or-
ganizacional?", indaga Oliveira.

O executivo explica que a Liner traça
o projeto pedagógico dos workshops,
cuja finalidade é identificar o resulta-
do esperado pelo cliente e os meios
para se atingir tais resultados. Já o
Coral Voz Ativa dá vida e arranjo para
as músicas, de acordo com a atmos-
fera emocional que se deseja criar. "A
música é o pano de fundo para que a
receptividade do trabalho seja susten-
tada e, por conseguinte, o aprendiza-
do das pessoas envolvidas. A idéia é
fazer com que todo o corpo organi-
zacional cante ao mesmo tempo, em
harmonia, e respeitando suas diferen-
ças individuais", relata.

Oliveira conta que a intenção do
projeto não é utilizar a "música pela
música". "O workshow tem um conte-
údo, uma inteligência e um resultado
a ser atingido. Sua execução é realiza-
da junto com profissionais que pos-
suem o domínio sobre o assunto em
pauta. Diferente de um grupo de tea-
tro, nós estamos ali também para res-
ponder às dúvidas dos participantes",
finaliza.

Vários executivos já perceberam
os benefícios que a música traz para
a sua produtividade. O administra-
dor de empresas Marcelo Antônio
de Jesus encontrou uma maneira de
fugir do estress do cotidiano e me-
lhorar seu rendimento no trabalho.
Ele faz o curso "Sob medida", ofereci-
do pela EM&T-Escola de Música e
Tecnologia. "Como a escola tem uma
flexibilidade na grade de aulas, con-
sigo utilizar o horário de almoço pa-
ra ter um pouco de lazer e aprimora-
mento técnico", afirma Marcelo.

Para o executivo, a experiência é
bastante relaxante, já que ele real-
mente se desliga do ambiente corpo-
rativo. "Quando viajo a trabalho a
gaita é minha companhia. Até mes-
mo no trânsito encontro uma opor-
tunidade de me exercitar, já que ela
está sempre ali, em mãos. Volto reno-
vado para o trabalho", conta.

O empresário do mercado finan-
ceiro Humberto Kenji também ade-
riu ao método de utilizar a música
para revitalizar as energias. Para
fugir do estress da agenda lotada,
ele começou afazer aula de canto.
"Cantar é muito prazeroso. Não acre-
ditava que fosse possível, devido aos
meus horários", relata.
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