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Qual a razão de viver voltado
apenas ao futuro se é o presente
que o constrói? A pergunta pode
parecer retórica, mas tem se tor-
nado cada vez mais realidade no
cotidiano de empresas. E elas
encontram no teatro uma boa al-
ternativa para fazer seus profis-
sionais entenderem melhor os
processos do negócio e gerarem
resultados mais satisfatórios com
menos stress. “Eles viviam muito
o depois, o futuro. Com o teatro
passaram a ficar mais atentos aos
detalhes e a entender o compor-
tamento do outro, o que gerou
então sinergia”, afirma Engler
Santoni, presidente da NP Group,
empresa de tecnologia que ofere-
ceu aulas de teatro, no início des-
te ano, para onze jovens gestores.

Até o final dos anos 90, o
profissional mais requisitado
era aquele com foco exclusivo
nos resultados, mas segundo
Leonardo Calixto, ator e sócio-
fundador da escola de teatro
E.I.T., o executivo cobiçado no
momento é aquele que conse-
gue perceber a importância do
processo para alcançar o objeti-
vo final. “A perda da sensibili-
dade é o drama atual dos admi-
nistradores que, com isso, vi-
vem estressados e ansiosos sem
conseguir evoluir e aperfeiçoar
seu conhecimento”, diz Calix-
to. “O mercado tem exigido um
sujeito mais generalista, que
analise tudo que possa influir
sobre o negócio”, afirma Yara
Novaes, professora do curso de
teatro para executivos da Fun-
dação Armando Álvares Pen-
teado (Faap), aplicado há dois
anos na instituição.

Consciência
Marcos Brito, coordenador de
infraestrutura de sistemas Ford
Credit, braço financeiro da
montadora, fez o curso há quase
três anos. “Não fico mais con-
centrado apenas na meta. Hoje
estou ciente de todas as variá-
veis que envolvem meu objetivo
final”, diz. O mesmo aconteceu
com Thiago Ronda, diretor geral
da Llum Lâmpadas Iluminárias
que está fazendo o curso de Alta
Performance na escola de teatro
EIT. “A técnica tornou-se um
hábito. Agora, ela faz parte das
minhas habilidades”, afirma.

O advogado Roberto Fabricio,
da Transpetro, empresa subsidiá-

ria da Petrobras, conseguiu até
quantificar o retorno do investi-
mento no curso. “Meu ganho
sensível foi de uns 30% no rendi-
mento pessoal e de 15% em rela-
ção à equipe como um todo, o
que foi objeto de elogios pela ge-
rente regional”, diz o advogado.

No entanto, os resultados
não aparecem de imediato. En-
gler Santoni, presidente do NP
Group, conta que ainda é cedo
para falar de retorno, mas que a
aceitação foi grande entre os
profissionais que participaram
do programa. “Eles estão apli-
cando o que aprenderam, não
apenas em termos de atitude,
mas têm sido multiplicadores de
conhecimento”, diz.

Maior densidade
Segundo a professora Yara, ou-
tro benefício do curso é melho-
rar o relacionamento da equipe.
Ela afirma que, com as técnicas
de aula, os alunos acabam apren-
dendo a lidar melhor com su-
bordinados e superiores, a se-
rem mais tolerantes com as di-
ferenças de comportamento.
“Eles também conseguem im-
provisar e encontrar soluções
mais criativas para os problemas
da empresa”, diz. Admitir o erro
é um dos instrumentos para um
resultado inovador”.

Em busca dessas e de outras
características pessoais e profis-
sionais, Cléber Morais, presiden-
te da Avaya, empresa que im-
planta sistemas de telefonia cor-
porativa, participou do aprendi-
zado individual, durante cinco
meses, na escola de teatro EIT.
“Fiz cursos em Harvard e em Co-
lumbia, nos Estados Unidos, mas
prefiro um curso que possa ser
mais flexível e personalizado,
que possa ser desenvolvido de
acordo com a minha demanda”,
diz Morais (leia texto ao lado).

Falta de crédito
O holandês Gil Van Delft, diretor
da Page Personal, divisão da Mi-
chael Page, empresa mundial de
recrutamento, acredita que ati-
vidades lúdicas são fundamen-
tais para o desenvolvimento
profissional, mas que ainda falta
crédito por parte de algumas
empresas. “No Brasil esse tipo de
curso ainda é pouco considera-
do. É uma perda porque os exe-
cutivos brasileiros são tão extro-
vertidos e cursos assim pode-
riam gerar ainda mais criativi-
dade e desempenho”, diz. ■

“A perda da
sensibilidade é
o drama atual do
mundo corporativo,
que, com isso, vive
estressado e ansioso
sem conseguir
evoluir e aperfeiçoar
seu conhecimento

Leonardo Calixto,
sócio-fundador da

Escola de Teatro EIT

Teatro para executivos ganha novo

Aulas de teatro podem ensinar mais do
que falar em público. Técnicas de palco
ajudam a melhorar o relacionamento com
a equipe e a perder o medo de improvisar

Aulas no palco ajudam a reduzir a ansiedade e o stress
e melhorar a produtividade, afirmam profissionais e professores

● Para Gil Van Delft, diretor
da Page Personal, cursos
de línguas e pós-graduação
não são mais suficientes.
Segundo ele, as atividades
extracurriculares é que
melhoram a formação. “Quem
quer mesmo se diferenciar deve
procurar atividades como o teatro,
e assim se preparar para um
curso de liderança mais à frente.”

● Segundo profissionais
que fizeram o curso
de teatro para executivos,
as técnicas aprendidas
em aula ajudaram no controle
da ansiedade, no melhor
entendimento da
equipe de trabalho e no
desenvolvimento da habilidade
de lidar com imprevistos
e com o público.

TABELA DE GANHOS
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enredo e traz mais resultados

TEATRO PARA EXECUTIVOS

Custo está diretamente relacionado à duração do curso e ao número de alunos no palco

Em grupo - 10 aulas

R$ 2 mil

 2 meses (8 aulas)

 R$ 580,00

Fontes: Faap; Teatro EIT

 FAAP TEATRO EIT

9 horas

R$ 280,00

Individual – 8 aulas 

R$ 12 mil

CURSO

INVESTIMENTO

MÉTODO DE TRABALHO

Cultura de
performance
O termo, registrado pela
Escola de Teatro EIT como
metodologia cientificamente
comprovada de desenvolvimento
profissional, é aplicado há mais
de uma década pelo grupo.
O método serve, segundo Leonardo
Calixto, para potencializar
características próprias do
indivíduo como liderança,
resiliência e trabalho em equipe.

✽

Origem

Na década de 70 alguns sinais
tímidos do interesse de
executivos em cursar teatro
para desenvolver algumas de
suas habilidades particulares,
como a oratória e a comunicação,
se revelavam nos cursos
convencionais da arte, diz
Leonardo Calixto, ator e sócio-
fundador da escola de teatro E.I.T.
Décadas depois, Calixto criou em
sua escola um curso específico
dedicado apenas a executivos
e direcionado a seus interesses de
negócio. “Percebi na preparação
de elenco que as falhas dos
atores partiam de características
pessoais antes de tudo e que
o mesmo poderia ser aplicado
ao meio corporativo”, afirma.
Desta forma ele conta que
percebeu que antes de
potencializar o profissional
era preciso desenvolver
e aprimorar as características
individuais. Por isso, o curso
pode ser personalizado,
atendendo demandas
específicas de cada aluno.

Do teatro convencional
ao corporativo

“As falhas na execução
partem de características
pessoais antes de tudo”

Henrique Manreza

Comprometimento em crise
Estudo da Right Management, consultoria especializada em gestão
de talentos e de carreiras, revela em pesquisa mundial que metade
dos funcionários das empresas se identifica como completamente
sem comprometimento. Segundo os dados coletados, apenas 34% dos
funcionários em organizações com mais de 50 funcionários se identificam
como totalmente comprometidos. Já 9% deles indicam que possuem
comprometimento com suas organizações, mas não com seus trabalhos.

Dreamstime

● Um dos exercícios aplicados
durante o curso é a dramatização
de situações reais. “Temos
a chance de refazer aquela
situação na qual tivemos uma
atitude que não gostaríamos
que tivesse acontecido daquela
forma. Assim, conseguimos
exercitar e aprender
a fazer diferente”, afirma
Marcos Brito, da Ford Credit.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 34-35.
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