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oficina criativa
Para estimular a
imaginação e
a versatilidade, escolas
de negócios e empresas
apostam na cultura
e na arte
Por Rafael Sigollo

Com a atual crise econômica, muito se
fala sobre a importância de se ter co-
laboradores criativos e inovadores em
suas equipes, capazes de pensar "fora
da caixa". Pessoas capazes de olhar além
dos padrões preestabelecidos e defini-
dos pelo senso comum, a fim de encon-
trar soluções e alternativas para garantir
a sobrevivência dos negócios. Mas como
exigir tais qualidades dos funcionários
se as empresas incentivam e consideram
justamente o comportamento oposto?

"É um verdadeiro paradoxo", explica
o professor Carlos Faccina, diretor-pre-
sidente da Business School São Paulo
(BSP). "A administração em si e todas as
ferramentas gerenciais são baseadas no
cartesianismo, contemplando apenas a
razão, a lógica e a racionalidade. Não ha
como ser criativo em um ambiente des-
ses." A saída para solucionar esse gap,
segundo alguns especialistas, é intro-
duzir cultura e arte nos currículos das
escolas de negócios e nos treinamentos
das empresas.

"Instituições de primeira linha como
Harvard, Stanford e McGill já estão ado-
tando novos modelos e discutindo as
relações entre arte e gestão", afirma Ri-
cardo Carvalho, professor da Fundação
Dom Cabral (FDC), que desenvolveu
cursos customizados para organizações
abordando o tema. "A arte possibilita di-
ferentes formas de ver o mundo, amplia
os horizontes, desenvolve a sensibilidade
e a percepção sobre o que nos rodeia. Isso
tudo é essencial para um executivo."

Segundo Carvalho, ha uma resistência
inicial e natural dos homens de negócios
em desenvolver e usar o lado emocional.
"A partir do momento em que eles conse-
guem fazer a conexão entre os dois mun-
dos, porém, mudam a postura no trabalho
e obtêm resultados concretos", destaca.

Uma pesquisa realizada pelo profes-
sor com 52 executivos participantes de
programas da FDC, por exemplo, reve-
lou que 96% deles acreditam haver li-
gação entre arte e trabalho; 98% acham
que dons artísticos podem ser desen-
volvidos e associados de forma positiva
aos negócios; e 77% são favoráveis à in-
serção da arte no ensino da gestão.

Carvalho afirma que, a partir do segun-
do semestre, a arte deixará de ser apenas
uma experimentação no currículo da
FDC para se tornar uma atividade pre-
sente na educação dos executivos. "Ela
não deve ser uma disciplina ali isolada
110 fim do curso, mas sim um fio con-
dutor que atravessa todo o programa."
Já está prevista para agosto, inclusive, a
inauguração do novo centro de desen-
volvimento de conhecimento em gestão
(CDCG), da escola de negócios, em Mi-
nas Gerais. "Será uma espécie cie labora-
tório, no qual os alunos serão incitados
a participar de forma ativa, colocando
seus insights e construindo algo. Depois,
faremos debates sobre essa atividade e o
seu trabalho", explica.

O diretor-presidente da BSP também
tem planos de começar a usar exercícios
culturais nos cursos abertos e corpora-
tivos cia instituição, além de promover
workshops- para familiarizar os estu-
dantes com o assunto. "Tratar de arte
e cultura nas escolas de negócio não é
uma tendência, mas uma necessidade.
As empresas que não trabalharem esse
aspecto com seus gestores e colabora-
dores ficarão para trás/^ diz.

Faccina é autor do livro "O Profissional
Competitivo: Razão, Emoções e Senti-
mento na Gestão" e já defendia o desen-
volvimento da sensibilidade nos líderes
quando era diretor de recursos huma-
nos cia Nestlê, cargo que ocupou por-»-
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15 anos, até 2008. Para ele, a introdução
desses elementos precisa ser gradativa,
pois não é preciso fazer uma revolução,
e sim uma evolução. "Pegava um texto
literário, um filme ou uma sinfonia, por
exemplo, e discutia o significado da-
quilo com os voluntários. Refletíamos
sobre o que aquela obra nos despertava
e como poderíamos direcionar isso às
nossas atividades. O sucesso dos progra-
mas era enorme e percebi como essas
pessoas estavam carentes disso", conta.

A psicóloga Simone Ferreira Domin-
gues, que faz parte da diretoria da As-
sociação de Psicologia de São Paulo e
coordena a graduação no Grupo Cru-
zeiro do Sul Educacional, afirma que
o emprego da arte na educação execu-
tiva vai além da possibilidade de usar
a imaginação. "Por meio da liberdade
artística, o gestor pode aprender a se
aventurar, a lidar melhor com seus me-
dos e inseguranças. Isso pode permitir
uma flexibilidade maior do nosso pen-
samento e, consequentemente, uma
forma mais criativa de lidar com a nos-
sa realidade", afirma.

Foi assim que Grãcio Antônio dos Reis,
diretor aposentado da Merck Sharp &
Dohme, decidiu entrar no mundo lite-
rário. O executivo, hoje no comando de
sua própria consultoria, sentiu o desejo
de escrever e se expor após participar
de um treinamento que proporcionou
o contato com as artes quando ainda
estava na multinacional farmacêutica.
O resultado foi a recente publicação de
um livro de poesias, algo que, em um
primeiro momento, nada tem a ver com
um homem de negócios.

"Cerca de 90% das idéias que agregam
valor para os produtos de uma compa-
nhia não vem dos processos normais de
trabalho. E preciso, portanto, respeitar,
valorizar e incentivar esse tipo de mani-
festação." Reis afirma que, com a arte,
mudou a percepção que tinha sobre si
mesmo e sua equipe, o que resultou em
um estilo de liderança mais produtivo.
"O executivo tem aquele estereótipo de
um ser inabalável, guerreiro e vence-

dor. Para florescer plenamente, porem,
acredito que é preciso se conhecer por
completo como ser humano, e isso im-
plica assumir também a afetividade e a
sensibilidade", ressalta.

Baterista e fotógrafo nas horas va-
gas, o diretor de produtos do Yahoo!
América Latina, Fábio Boucinhas, rela-
ciona de forma direta essas atividades
com sua função no mundo corporati-
vo. "Assim como no cotidiano de uma
empresa, para tocar bateria é preciso
executar diversas tarefas simultanea-
mente, mas com foco em um objetivo
principal", afirma. Além disso, Fábio
ressalta que fazer parte de uma banda
também lhe proporciona mais flexibi-
lidade no trabalho em equipe, na cria-
ção e na negociação. "É como se cada
música fosse um projeto", compara.
Ele cita Rush e Van Halen como dois de
seus grupos preferidos.

Já em relação à fotografia, o diretor
destaca a necessidade de encarar as coi-
sas sob diferentes perspectivas. "O olho
do fotógrafo é treinado para perceber
as nuances, o inusitado. É preciso fugir
do óbvio e enxergar além do que todos
estão vendo", cliz.

Na opinião cie Fábio, de 33 anos, os
jovens executivos tendem a aceitar
com mais naturalidade a arte na edu-
cação e 110 mundo corporativo. No
entanto, para que esse cruzamento dê
resultado, é preciso estimular e inves-
tir no potencial dos colaboradores de
forma voluntária, "Se for uma obriga-
ção, não funcionará."

Faccina, cia BSP, ressalta que não é pre-
ciso necessariamente praticar arte, mas
que ela deve, pelo menos, chegar ao in-
divíduo e ser compreendida. O ex-dire-
tor de RH diz que os próprios profissio-
nais devem despertar essa consciência,
independentemente cia área de atuação.
"Hoje, os processos são interligados. To-
dos passaram a ser homens de negócios
e, com a arte, nos tornamos seres mais
completos. O gestor deve ser o Homem
Vitruviano, de Da Vinci, incorporado na
humanidade como um todo."
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