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Música no ambiente de trabalho pode muitas vezes prejudicar o rendimento dos funcionários, 
distraindo-os da sua tarefa do momento. 
 
Os conceitos dessa arte, no entanto, também podem ajudar as empresas a explicarem a seus 
funcionários alguns importantes conceitos para o mundo corporativo, como a comunicação, a 
cooperação e a inovação. O compositor, arranjador, pianista e educador Daniel Maudonnet 
trabalha desde 2007 com o projeto Jazz Concept, espécie de palestra interativa em que a 
apresentação não usa arquivos de powerpoint ou vídeos motivacionais, mas instrumentos 
como piano, contrabaixo acústico, bateria e saxofone. 
 
Maudonnet conta que o trabalho tem como objetivo familiarizar o público com conceitos 
musicais que proporcionam analogias entre o mundo musical e o mundo corporativo. Ele teve 
a ideia quando estava conversando informalmente com um amigo, Ricardo Sande, que na 
época era executivo de uma multinacional de produtos de higiene pessoal. Ele falava das 
questões de relacionamento de funcionários e reclamava da falta de iniciativa e da flexibilidade 
destes. Foi quando o músico percebeu a conexão entre o mundo do jazz e o ambiente 
corporativo. 
 
“No jazz você não pode ser omisso. Não pode parar de tocar. Ao mesmo tempo, existem os 
solos e os improvisos. Não há um líder único, a hierarquia do jazz é volátil e o solista do 
momento é quem deve ser o comandante, enquanto o restante da banda contribui para que 
ele apresente um trabalho melhor. Vi que a iniciativa e a flexibilidade são ferramentas 
essenciais para a criação de um trabalho de equipe”, explica. 
 
Segundo o consultor, as falhas na comunicação interna são as principais causadoras dos 
problemas corporativos mais comuns, e a maneira como os integrantes de um grupo musical 
se comunicam buscando alternativas criativas e sinérgicas para a solução de um problema é 
um exemplo a ser seguido pelas empresas. 
 
Ricardo Sande diz que, no início, teve dificuldade em correlacionar a proposta dele com os 
problemas da sua equipe, mas um ano depois, quando a empresa em que trabalhava 
procurava algo diferente para motivar sua equipe de vendas de lentes de contato descartável, 
lembrou logo de Maudonnet. 
 
O produto, que era vendido exclusivamente para a classe médica, tinha começado a ser 
vendido para o varejo. A equipe de vendas estava receosa, conta Sande hoje gerente de 
vendas de uma multinacional de produtos médicos, mas com a apresentação conseguiu 
entender os conceitos que a empresa queria transmitir. “Os vendedores acostumados a 
trabalhar sempre pelo mesmo canal de vendas, tiveram que mudar”, disse Sande. 
 
“Eles entendem (os conceitos) porque a gente demonstra na hora. Até coloco um funcionário 
que nunca tocou piano para tocar comigo e faço a banda se relacionar com ele musicalmente. 
Tudo na palestra são ideias embasadas em conceitos musicais. As analogias são simples e 
ouvi-las torna isso mais evidente”, afirma.  
 
Um quarteto de jazz lembra Maudonnet, é composto de saxofone, responsável pela melodia, 
piano (harmonia), bateria (ritmo) e o contrabaixo, que faz a ligação entre o ritmo e a 
harmonia. Um dos feedbacks que o músico recebe da área de recursos humanos das empresas 
para qual ministrou as palestras (geralmente depois de uma série de ações corporativas 
motivacionais) é que o funcionário que normalmente não tem destaque no dia-a-dia 
corporativo (identificado com o contrabaixo, que costuma passar despercebido nas músicas) se 
sente valorizado. “É um instrumento conector. O músico que é contrabaixista não gosta de ter 
muito destaque. A banda precisa de alguém que toque contrabaixo”, afirma. 
 

 
 



Arte na educação de executivos 
 
Professor de Gestão de Pessoas e Cultura da Fundação Dom Cabral, centro de 
desenvolvimento de executivos, empresários e empresas, Ricardo Moreira divulgou com a 
pesquisadora Isa Mara Cardoso, em abril de 2009, estudo sobre a inserção da arte na 
educação dos executivos. 
 
Ele afirma que a arte é um elemento inovador dentro das organizações corporativas, ao ajudar 
na capacidade dos funcionários de se expressarem e cativarem as pessoas ao redor. 
 
“A arte de qualquer tipo é considerada uma coisa fora da casca, além do senso comum. O que 
se vê (nas empresas) é que os instrumentos de motivação objetivos tem esgotado a sua 
eficácia. Ela tem a capacidade de trazer o outro olhar e antecipar cenários, como ocorreu com 
os movimentos neomodernos e pós-expressionistas, que anteciparam o que a sociedade vive 
hoje em dia”,lembra. 
 
Ele conta que a Fundação Dom Cabral planeja a criação de um ateliê para executivos, onde 
eles poderiam trabalhar outras percepções sensoriais e estéticas e saíssem do mundo 
superpressionado dos cargos gerenciais de hoje em dia. “A idéia é que ele saia de lá mais 
relaxado, criativo,para pensar em novas formas de fazer negócio, trabalhar em ambiente de 
crise e com mais ética”, conclui. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 abr. 2010, Seudinheiro, p. B-14.   


