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O campus Aloysio Faria, da Fundação Dom Cabral, em Nova Lima (MG), será palco de uma 
feira de experiências de gestão empresarial, em setembro. A primeira edição do FDC 
Experience, como foi denominado o evento, oferecerá vivências de aprendizado aos 
participantes para levá-los a expandir os referenciais de reflexão sobre a gestão nas empresas. 
Com uso de metodologias heterodoxas, que vão desde tradicionais exposições até experiências 
com arte e culinária, os professores e monitores do evento provocarão reflexões sobre as 
"fronteiras do management", tema proposto para o encontro.  
 
"O executivo, hoje, precisa estar em 'estado de prontidão' para enfrentar situações 
desconhecidas e inusitadas e, diante delas, tomar as melhores decisões", diz Roberto Sagot, 
coordenador da FDC Experience. Segundo ele, o objetivo é aumentar o repertório dos gestores 
para lidar com a complexidade do ambiente de negócios, além de promover a capacidade e a 
vontade deles em aprender, ser criativos e, ainda, a fomentar ambientes de inovação dentro 
das empresas.  
 
Serão dois dias de encontro, nos quais os participantes poderão transitar livremente entre 
dinâmicas diversas para absorver e trocar conteúdos de forma lúdica e também na forma de 
palestras e debates. Será utilizada, por exemplo, a metodologia denominada de World Café, 
conhecida mundialmente no mundo dos negócios. Trata-se de uma troca de ideias entre 
grupos de participantes, em ambientes acolhedores e interativos, com o objetivo de inspirar a 
reflexão e o compartilhamento das boas práticas de gestão.  
 
A ideia de montar o evento, segundo Sagot, partiu de questionamentos sobre as formas de 
aprender e de interpretar os diversos aspectos da experiência humana para compreender o 
presente e de ter perspectivas para o futuro. "Conhecer e interpretar manifestações artísticas 
ao longo da história pode colaborar para antecipar estilos de comportamentos", explica. Sob 
esse aspecto, a filosofia é uma referência essencial para entendimentos mais profundos sobre 
o sentido do trabalho, completa.  
 
Entre os palestrantes, haverá economistas, historiadores, jornalistas e profissionais de 
tecnologia da informação. Para a primeira edição do FDC Experience há 400 pessoas inscritas. 
A intenção dos organizadores é tornar o evento anual, e chegar a ter 1,5 mil participantes em 
cada encontro. O valor da participação individual é R$ 1.800,00 e para pacotes de três ou mais 
pessoas cai para R$ 1.500,00. (C.L.T.) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 jul. 2011, Especial Educação Executiva, p. F2. 


