
A
primeira vista, marketing na-
da tem a ver com os compas-
sos de New York, New York;
conceitos de venda não com-

binam com os acordes do Bolero, de
Ravel, e as demandas dos recursos hu-
manos de uma empresa passam longe
das sutilezas das operetas de Strauss. O
maestro Walter Lourenção tem mos-
trado justamente o contrário nas apre-
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sentações interativas e performáticas
da Orquestra Filarmónica Nacional,
que tem despertado o interesse de
grandes empresas nacionais e estran-
geiras e de outras instituições interes-
sadas em saber como o projeto de uma
grande orquestra é quase sempre um
case de sucesso.

Contratado para finalizar ciclos de
palestras e encontros empresariais em

grande estilo, Lourenção rege grandes
temas de compositores famosos e, por
meio de conceitos de filosofia, faz re-
flexões sobre os mais variados temas
relacionados à vida dentro de uma
empresa, de forma a estimular funcio-
nários a buscarem novas abordagens
no dia-a-dia de trabalho, num proje-
to que recebeu o nome de Sinfonia
Empresarial.



"A ideia é apresentar um concerto e
mostrar os segredos de como funciona
uma orquestra. Primeiro, cada um dos
60 músicos toca sem prestar atenção à
sua volta. O resultado é terrível, desafi-
nado. Depois, eles tocam como parte de
uma engrenagem, mas sem que anulem
sua individualidade. O expectador é,
então, despertado para questões como
técnica, disciplina, ousadia, liderança,

equipe e aperfeiçoa-
mento. Assim como
deve caminhar uma
empresa. Apresento a
orquestra como um
case de sucesso", ex-
plica o maestro, que
comemora 12 anos
do projeto com tra-
balhos realizados pa-
ra mais de 400 em-
presas, entre elas,
Unibanco, BNDES,
Sesi, Correios, Ame-
rican Express, Banco
do Brasil, Camargo
Corrêa, Vale do Rio
Doce, Coca-Cola,
Daimler Chrysler do
Brasil, General Mo-
tors do Brasil, Em-
bratel, Kaiser, Bolsa
de Mercadorias &
Futuros, Furnas Cen-
trais Elétricas.

Pianista desde a
infância, filósofo es-
pecialista em arte,
regente do grupo co-
ral do Instituto Cul-
tural Ítalo-Brasileiro
por 27 anos e res-
ponsável pela pro-
gramação cultural
do Museu de Arte de
São Paulo (Masp)
por dez anos, Lou-
renção diz que a
ideia de se apresen-
tar em congressos

empresariais surgiu em um encontro
de RH do Hospital das Clínicas. "No
meio do concerto, tive a ideia de parar
a orquestra e fazer analogias que en-
volviam o funcionamento da forma-
ção com temas tratados pelos pales-
trantes. Houve empatia imediata da-
queles que assistiam ao concerto. No
ano seguinte, chamaram-me outra vez
para uma nova apresentação. Pediram

para eu continuar a fazer tais brinca-
deiras. A partir daí, foi o boca a boca
que fez com que as mais diversas em-
presas requisitassem nossos serviços.
Nunca expus teorias, muita gente faz
isso melhor do que eu. Apenas damos
uma consultoria para que um ciclo de
debates seja finalizado de forma agra-
dável e leve", observa o maestro, que se
recusa a dizer quanto custa uma de
suas apresentações. "É uma conta en-
tre o preço de uma palestra e a tabela
de caches dos músicos — oriundos da
sinfónica da USP, Orquestra Sinfônica
do Estado de São Paulo (Osesp), Uni-
camp e do Teatro Municipal de São
Paulo", como diz.

Uma das surpresas nas apresenta-
ções ocorre quando Lourenção chama
para o palco um participante do en-
contro, que aprende a reger New York,
New York. "Com esse tipo de ação, os
conceitos apresentados são internali-
zados pelos ouvintes. A apresentação
perdura na memória, no sensorial de
cada indivíduo presente, podendo ser
posta em prática por um tempo pro-
longado", diz.

Uma das últimas apresentações da
orquestra ocorreu durante o Seminá-
rio Internacional para Profissionais
de Gerenciamento de Projetos, em ou-
tubro, em São Paulo, que reuniu pro-
fissionais da Microsoft, Serasa, Em-
braer, Tam Linhas Aéreas, entre ou-
tras. Célio Mello, diretor do congres-
so, diz que procurava uma palestra
para finalizar o encontro quando sou-
be do programa de Lourenção. "Achei
que seu projeto se alinhava com as
disciplinas discorridas nos debates.
Foi uma surpresa agradável assistir ao
concerto. Todos gostaram muito do
resultado", diz. "No fim de um ciclo
de palestras, quando os participantes
já estão cansados, nada melhor do que
dar espaço para a linguagem musical,
que, além de ser universal, transcen-
de qualquer mensagem a ser passa-
da", completa Mello.
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