


assistência à saúde Blue Cross e Blue Shield,
de Minnesota, Estados Unidos, convidaram
Michael Gold como palestrante de encerra-
mento de um simpósio do setor na cidade
de St. Paul no terceiro trimestre de 2006,
mas não por sua experiência em tecnologia
médica, estratégias de bem-estar ou avalia-
ção de riscos. Baixista profissional, Gold
apareceu no palco com uma banda de jazz
para uma apresentação vibrante de "Sweet
Geórgia Brown" e, durante a hora seguinte,
mostrou a 200 clientes e gerentes sêniores
das duas companhias como a improvisação
ao jazz oferece uma janela para o processo
de pensar rápido. "Como músicos de jazz,
nós freqüentemente tomamos decisões no
momento sem termos o luxo da prepara-
ção", diz Gold, que lidera a Jazz Impact,
firma de consultoria de Minneapolis que
usa o jazz para simular a tomada de deci-
são corporativa. "O mesmo se aplica aos
negócios."

Enquanto isso, em um workshop em Nova
York, um ator profissional estava treinando
um grupo de executivos em uma confronta-
ção improvisada na qual um gerente tenta-
va persuadir uma secretária mais velha a se
aposentar em vez de enfrentar a situação de
demiti-la do cargo. A sessão foi conduzida
pelo Grupo Ariel, sediada em Arlington, Mas-
sachusetts, firma de consultoria que emprega
técnicas teatrais para ajudar executivos a afiar
sua liderança.

"Técnicas teatrais ensinam a pessoa a ser
flexível, a lidar com o inesperado, a improvi-
sar quando as circunstâncias mudam e a acei-
tar os outros", explica Belle Linda Halpern,
co-fundadora da Ariel, atriz profissional e
cantora de bar. "E claro que os negócios di-
zem respeito a planejamento e controle, mas
a planejamento e controle em um mundo de
constantes mudanças."

Um número cada vez maior de líderes
corporativos acredita que a improvisação -a
capacidade de mudar de direção em cima
da hora- é de importância crítica em uma
economia globalizada, em permanente mu-
dança, na qual as empresas ágeis e adaptáveis
podem obter vantagem competitiva. E eles
estão se voltando para o jazz e o teatro para

fornecer caminhos para a improvisação em
suas próprias companhias.

"Nós encontramos vários pontos de conta-
to entre a improvisação do jazz e os desafios
que nossos parceiros de negócios enfrentam
todos os dias", disse Shawn Patterson, vice-
presidente de marketing e comunicações da
Blue Cross durante um intervalo no simpósio
de St. Paul. "Quando você chega a uma sala
de emergência, a um hospital, quer serviços, e
espera que esses serviços sejam perfeitamente
sincronizados. Como músicos de jazz, todos
os envolvidos na transação precisam tocar em
sintonia com os outros; eles têm de responder
apropriadamente, espontaneamente. Eles de-
vem escutar, ser ponderados, ser rápidos."

Com o mercado corporativo em mente,
surgiu um setor "artesanal" de consultores de
improvisação oferecendo workshops e sessões
de treinamento a executivos que querem es-
tar mais bem preparados para uma economia
que valoriza cada vez mais decisões imediatas.
Alguns desses profissionais -a maioria atores,
mas também músicos, executivos e profes-
sores— formaram a Applied Improvisation
Network (Rede de Improvisação Aplicada),
que troca idéias e artigos sobre aplicações
de negócios usando um bloge organiza uma
conferência anual. O fundador da rede, Alain
Rostain, que lidera a firma de consultoria
Creative Advantage, de Nova York, diz que a
filiação da rede (ou "comunidade", como ele
prefere chamar) cresceu de algumas dezenas
cinco anos atrás para cerca de 500 hoje.

Encorajando a experimentação
Baseando-se em pesquisa da psicologia e

da neurociência, Malcolm Gladwell, em Blink:
a Decisão num Piscar de Olhos (ed. Rocco), argu-
menta que grandes tomadores de decisão não
precisam processar toneladas de dados ou se
engajar em infinitas introspecções; eles podem
tomar decisões complicadas em um piscar de
olhos. As decisões de última hora tomadas por
instinto, declara Gladwell, são freqüentemente
mais confiáveis do que aquelas enraizadas em
pesquisas e planejamento.

Na verdade, a crescente preocupação com
a tomada de decisão imediata e intuitiva está
fazendo com que os especialistas em teoria da
organização questionem o chamado "modelo
burocrático", que se baseia principalmente



em pesquisa, planejamento e controle. Em
um artigo publicado em 1998 na revista Or-
ganization Science, Frank Barrett, professor da
Naval Postgraduate School, em Monterey,
Califórnia, e pianista de jazz profissional,
discute que o modelo burocrático é impró-
prio para uma economia globalizada. "Para
serem inovadores", escreve ele, "os adminis-
tradores —como os músicos de jazz— precisam
interpretar sinais vagos, enfrentar tarefas
não estruturadas, processar conhecimento
incompleto e, mesmo assim, agir."

Nem todos concordam. Muitos gerentes
sêniores consideram a improvisação um sinal
de falha organizacional, afirmando que os
planos formais e sistemas rigidamente contro-
lados tornam desnecessária a improvisação.
No entanto, a improvisação nos negócios
é mais comum do que os críticos estão dis-
postos a admitir. "As pessoas nas empresas
freqüentemente adotam ações sem planos
claros, inventando razões à medida que pros-
seguem e descobrindo novas rotas quando a
ação é iniciada", afirma Barrett.

Embora uma rápida resposta aos eventos
possa, na verdade, ser um objetivo de negó-
cios útil, a improvisação prospera melhor em
uma cultura administrativa que encoraje a
experimentação. E mais provável ter sucesso
em organizações soltas, fluidas e flexíveis,
nas quais o indivíduo pode desempenhar
papéis diferentes, quer como líder da equipe,
quer como participante dela. "Nesse tipo
de cultura, os membros da empresa sabem
que podem se arriscar, pois seus esforços de
improvisação serão apoiados pelos outros",
diz Mary Crossan, professora associada de
políticas de negócios da Richard Ivey School
of Business, da University of Western Ontário,
Canadá.

"Em apresentações de teatro de improviso,
o processo criativo coletivo dos atores é o
produto criativo" e envolve tentativa e erro e
descoberta, afirma Crossan em um artigo de
2004, co-escrito por Dusya Vera e publicado
na Organizational Studies. Nas empresas, ao
contrário, o desempenho tem uma dimensão
de resultado final. "O processo de atingir as
metas é considerado menos importante do
que o fato real de atingi-las."

Ainda que muitos propalem o valor da im-
provisação, existe parca evidência de que ela
melhore o desempenho corporativo quando
medida por indicadores tradicionais como
lucratividade, participação de mercado ou
qualidade do produto. Apesar de Crossan ter
conduzido um estudo que relaciona a impro-
visação ao desempenho inovador em equipes,
ela avisa que "a improvisação é, por defini-
ção, espontânea e criativa, porém imprevi-
sível". No processo de avaliação, portanto,
o desempenho de grupos e indivíduos deve
ser medido não por resultados financeiros
finais convencionais, mas por quão bem eles
respondem a oportunidades ou problemas
inesperados.

Do "sim, mas..." para o "sim, e..."
Embora a improvisação implique espon-

taneidade, ela não deve ser um processo ar-
bitrário no qual qualquer coisa serve. "Não
é uma comédia de teatro ou um reality show
de TV", comentou um profissional. "Ela deve
ser ensinada e aprendida." Analogamente,
os consultores que ensinam improvisação
acreditam que seus clientes se beneficiam
mais de uma abordagem estruturada com
regras claras e um comprometimento de lon-
go prazo. Elementos comuns dos programas
mais eficientes incluem técnicas para estar
"antenado", manter-se positivo, ouvir ativa-
mente e assumir riscos.

Estar "antenado". Uma pessoa está "ante-
nada" quando se encontra totalmente focada,
não distraída pelo passado ou por eventos



futuros e alerta ao ambiente a seu redor. Os
músicos de jazz descrevem a improvisação de
um mote e "entrar em sintonia" como um es-
tado de graça em que eles se rendem ao fluxo
da música. "Quando você está antenado", diz
Michael Gold, da Jazz Impact, "está engajado
no pensamento ativo, ao contrário do pen-
samento habitual que podemos facilmente
adotar no momento em que nos baseamos
em nossos sucessos passados." O desafio para
o negócio é "criar estratégias flexíveis o bas-
tante para nos permitir usar o que adquirimos
no passado para guiar a descoberta de novas
oportunidades no momento".

Entre as dicas de "antenar-se no momen-
to", o livro Leadership Presence: Dramatic Tech-
niques to Reach Out, Motivate, and Inspire, de
Kathy Lubar (ed. Penguin Books), co-funda-
dora do Grupo Ariel, sugere concentrar-se
intensamente ao se confrontar com situações
inesperadas, descartando o "crítico interno",
que está constantemente julgando seu com-
portamento, e deixando para trás sentimentos
como irritação, raiva e impaciência. Ela tam-
bém recomenda uma série de relaxamentos
e exercícios de respiração.

Manter-se positivo. Improvisadores efi-
cientes não dizem "não" e não perguntam
por quê: mantêm-se positivos, generosamente
"aceitam a oferta", como colocam, e então
constróem sobre ela. Eles chamam isso de
abordagem "sim, e...". Em um exercício
de improvisação, se alguém diz, por exemplo,
"Ei, é ótimo voltar para a floresta amazôni-
ca", você não pode dizer "Não, nós estamos
em uma sorveteria". Uma resposta "sim, e..."
apropriada seria: "Olhe aquela cobra de seis
metros!". Dizer "sim" afirma que as idéias
de um indivíduo ou grupo são tão válidas
quanto as suas e permite que você amplie e
transforme essas idéias -isso mantém a coisa
rolando.

Halpern e Lubar contam a história de
um cliente que lançou o "sim, e..." em uma
prática chamada "Uma bela idéia ruim".
Toda vez que uma pessoa participava de um
brainstorming, podia dizer "Uma bela idéia
ruim" e declarar a idéia. Então, seus colegas
eram obrigados pelos três minutos seguintes
a corroborar e desenvolver a idéia. A empresa
declarou que valia a pena perseguir 20% de
todas as "belas idéias ruins".

Ouvir ativamente. A maioria das pessoas

de negócios é de ouvintes ruins, ainda que
ouvir esteja no âmago da improvisação. Pen-
sar rápido requer uma escuta/atenção ativa
não apenas para o que é falado, mas também
para o que não é falado. "No jazz", diz Frank
Barrett em uma entrevista, "você toca quase
com dois sentidos. Você está totalmente vol-
tado para ouvir o que está tocando e ouvir
como os outros estão respondendo ao que
está tocando. Ouvir ativamente significa que
você não apenas ouve -você interpreta além.
Você está prevendo o que os outros deve-
riam tocar ao constantemente adivinhar e
corrigir enquanto toca. Em um contexto de
negócios", continua, "você está ouvindo o
que os outros estão sugerindo sem que eles
nem tenham falado."

Em seu livro Improv Yourself: Business Spon-
taneity at the Speed ofThought (ed. John Wiley),

Joseph Keefe sugere como exercício de gru-
po a "frase de uma palavra", em que cada
jogador contribui com uma palavra por vez
para criar uma frase coerente. Os jogadores
são encorajados a "ouvir hiperativamente" e
a "acompanhar, complementar e incremen-
tar" o conteúdo emocional da história. Eles
precisam "ouvir o que está sendo sentido e
sentir o que está sendo dito".

Assumir riscos. Inerente a qualquer or-
ganização que valoriza a improvisação está o
risco de falhar. "Todo músico de jazz comete
erros", afirma Michael Gold. "O desafio é
pegar esse erro e convertê-lo instantaneamen-
te em uma nova idéia rítmica, harmônica e
melódica." Gold lembra um recente workshop
para executivos sêniores de uma empresa de
serviços financeiros de Nova York em que o
saxofonista tenor de seu grupo tocou uma
nota errada durante um solo improvisado.
"Quando começamos a tocar, nós sabíamos
que estava errado. Mas continuamos, mu-
dando alguns valores incrementalmente,
até que chegamos a algo com que todos nós
concordamos."

Keefe acredita que o mesmo processo
pode funcionar em um ambiente de negócios.
"Quando pensamos que atingimos um ponto
de falha, em geral sentimos que precisamos
'corrigir' o conteúdo, redefinir o contexto
e recomeçar o exercício. Resista a essa práti-
ca. Continue do ponto onde está com o que
você tem", escreve ele. "Ao falhar, aceitar e
então continuar em frente, você encontrará



sucessos surpreendentes além de qualquer
expectativa razoável."

Quando improvisar
A ação rápida e instintiva é crucial em uma

crise, mas os valores são importantíssimos, e
eles entram em cena quando a identidade ou
a marca de uma empresa não coaduna com
suas ações. Na conferência nacional da Rede
de Improvisação Aplicada de 2005, em Port-
land, o consultor Gary Hirsch, de Oregon,
liderou uma sessão em que demonstrou como
a improvisação pode ajudar as organizações
a "serem o que dizem que são". Observan-
do que os valores de marca declarados pela
Enron eram honestidade e integridade, ele
argumentou que "não basta dizer que você
é honesto -você tem de mostrar isso com
suas ações".

Ao usar uma variedade de exercícios de
improvisação, Hirsch pede a seus clientes que
façam um brainstorming por meio de "histó-
rias de contradição", situações da vida real
que vão contra o que a empresa diz que é,
e "histórias de possibilidade", que captam
novas idéias que poderiam ser colocadas
em prática. Tais histórias, observa ele, são
"vitórias fáceis" que liberam as pessoas para
"pensar mais lateral e criativamente sobre o
tipo de coisas que realmente incorporariam

' a identidade da organização".
Como administrar a improvisação dentro

É de uma empresa? O timingé a chave, afirmam
os consultores. O melhor momento para usar
as habilidades de improvisação é no início de
um projeto, quando as pessoas estão fazen-
do brainstormings para gerar idéias, e não no
fim, quando as idéias estão sendo destiladas
e manuseadas de maneira mais tradicional,
ou quando questões de segurança são uma

preocupação. "Você não improvisa quando
está lançando um ônibus espacial ou pla-
nejando uma usina nuclear", diz Halpern,
do Grupo Ariel. "Os líderes devem ter um
sentido claro de quando a improvisação é
apropriada e quando não é."

Comunicar as metas também é vital. "E
muito importante deixar que as pessoas sai-
bam quando você está fazendo a improvi-
sação, por que você a está fazendo e o que
se espera delas", acredita Halpern. "E uma
maneira tão diferente de operar que pode
algumas vezes baixar o moral do funcionário."
Com a improvisação, pede-se aos colaborado-
res para ter idéias, hipóteses e soluções antes
de possuírem todas as informações, explica
ela. "Existe uma voz dentro de todos nós que
diz: 'Você não pode cometer um erro; você
não pode se arriscar; talvez você falhe'. Jovens
executivos, especialmente, tendem a ser vol-
tados para dados e também têm um crítico
interno forte. Para fazer funcionar o músculo
da improvisação, você tem de controlar seu
crítico interno e generosamente aceitar o
ponto de vista de outra pessoa."

Apesar de ser difícil quantificar o sucesso
com a improvisação, as empresas comprome-
tidas com o processo a elogiam incondicional-
mente. No entanto, testemunhos costumam
identificar organizações apenas pelo setor,
não pelo nome. Em uma época de intensa
fiscalização pública, muitas corporações estão
evidentemente relutantes em reconhecer
sua participação no que alguns consideram
uma forma não convencional de treinamento
executivo ou, pior, mero jogo.

Um cliente disposto a falar abertamente
como defensor e também como convertido
é John Bace, vice-presidente e diretor de pes-
quisas da gigante de pesquisas tecnológicas
Gartner. Cinco anos atrás, Bace contratou
Keefe, autor de Improv Yourself, para treinar
os executivos de informação das empresas
clientes da Gartner. A abordagem de Keefe,
conta Bace, ensina os executivos a ouvir mais
atentamente, a concentrar-se nas questões à
mão e a entender o público -"e a fazer isso
mais rápido". Bace, que se chama de um dos
"discípulos" de Keefe, agora instrui o pes-
soal de suas empresas-clientes mais famosas,
como a HP e a Eaton, usando as técnicas de
improvisação inspiradas em Keefe.

Robert Sell, vice-presidente e principal



executivo de informação da Eaton, descreveu
uma conferência em que um noticiário simu-
lado, preparado pela Gartner, anunciou que
uma empresa hipotética poderia enfrentar
uma ação legal por conta de certas práticas
de negócio questionáveis. Os vários diretores
de informação presentes foram questionados
sobre se a empresa em questão era a deles.
"As respostas", diz Sell, "foram muito eficien-
tes, pois se deram de maneira espontânea e
improvisada. Nós todos enfrentamos a possi-
bilidade de nosso presidente chegar até nós
e dizer: 'Eu li sobre uma empresa que está
enfrentando uma questão assim. Como nós
lidaríamos com isso?'. Agora nós podemos
dizer a ele."

Executivos sêniores que aceitam a impro-
visação como uma realidade na condução dos
negócios não têm dúvida de que a habilidade
de pensar rápido os posicionará melhor para
esperar o inesperado, aproveitar seus erros e
agilizar suas respostas à mudança.

Com o jazz e o teatro como estímulos
criativos, é provável também que eles se di-
virtam no processo. "Quando as pessoas estão
se divertindo", observa o consultor Gary
Hirsch, "elas aprendem melhor -e mais rápi-
do. Só porque é divertido não significa que
não seja sério."

Por dentro de um workshop
"Eu amo o teatro da Broadway! Eu adoro!

Sou louca por ele!", exclama uma executi-
va de uma cadeia de lojas de conveniência.
"Onde mais você consegue encontrar uma
qualidade tão alta?"

O cenário é uma sala de reunião de um
hotel no coração de Times Square, em Ma-
nhattan, onde o Grupo Ariel está conduzindo
um workshop de dois dias destinado a ajudar
líderes de negócios a pensar rápido e melho-
rar sua presença.

Um grupo de executivos e uma coach estão
executando um exercício de improvisação de
teatro chamado "Grande Mudança Rápida",
no qual a coach dá à apresentadora um assun-
to ("Broadway") e uma emoção ("amor").
Sem tempo para se preparar, a apresentadora
precisa improvisar.

"O teatro da Broadway é 'tãããão' legal! É a
melhor parte de vir a Nova York", continua a
apresentadora, fechando os olhos e cruzando
os braços no peito.

"Raiva!", grita a coach, e a apresentadora
muda de estado emocional.

"Eu acho vergonhoso eles cobrarem pre-
ços tão altos!", esbraveja ela, seu rosto enru-
bescendo. "Você acredita que tem de pagar
cem dólares por ingresso para ver um show
da Broadway? E ultrajante!"

Contar histórias sob pressão é uma carac-
terística do programa. Os participantes tra-
balham em grupos no almoço, preparando e
trocando autobiografias esquematizadas em
gráficos com marcas nos pontos de inflexão
cruciais. Com seus parceiros como coaches, cada
pessoa relata a história de um evento pessoal
que mudou sua vida para uma apresentação
-em 90 segundos- para todo o grupo.

Um participante descreve uma experiên-
cia quase fatal em que seu caiaque virou em
corredeiras perigosas. ("Eu me senti como
se estivesse girando dentro de uma máquina
de lavar desvairada.") Outro conta sobre a
ausência do pai em sua primeira rebatida
como jogador dente-de-leite de beisebol.

À medida que o workshop vai terminando,
uma pergunta freqüente dos participantes é:
"Como nós integramos o que aprendemos em
nossa vida de negócios rotineira?".

A coach tem uma resposta pronta: desen-
volver um plano de ação pessoal. Para ajudar
no processo, ela dá um caderno de 65 páginas
a cada participante com dicas, lições-chave
aprendidas e extensa bibliografia. Uma pá-
gina com o título "Plano de ação pessoal"
contém espaço para três ações específicas a
serem tomadas. Por fim, ela pede aos partici-
pantes que escolham um membro do grupo
para servir como coach pessoal e para marcar
uma sessão de acompanhamento de coaching
por telefone, e-mailou pessoalmente durante
os próximos seis meses.

"Qual foi a lição mais importante que você
aprendeu?", pergunta a coach aos participan-
tes enquanto eles trocam cartões de visita e
se preparam para ir para casa.

"Antes disso, eu sofria de paralisia de aná-
lise, em que você tem de explorar todos os
ângulos antes de tomar uma decisão", con-
fessa um diretor de criação de uma empre-
sa de cartões de crédito. "Estou mais bem
preparado para ir à luta agora, para tentar
coisas novas." •
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