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Madeira Bonita, loja
paulista de camas
artesanais, cria
linha própria
de colchões D5
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Terminou ontem, em
Verona, a 47a edição da
Vinitaly, megafeira com
o melhor dos vinhos
italianos. Apesar da
crise, evento cresceu
50% em dez anos.
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I M O B I L I Á R IOS
Fernando Siqueira: Citi
já tem relatório mensal
de análise e tendência é
que os produtos
passem a ver vistos
como renda variável
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C U LTU RA
Novas tecnologias
fazem com que trailers
de produções, como
“Meu Pé de Laranja
Lima”, ganhem posição
estratégica na
divulgação de filmes

I n st i t u i ç ã o
alemã atrai
publicitários
b ra s i l e i ro s
De Aarhus, Dinamarca

Na contramão das escolas de
liderança criativa europeias, on-
de o Brasil ainda não está no fo-
co das estratégias de atuação, na
Berlin School of Creative Lea-
dership o país é o principal mer-
cado. Fundada em 2006, a escola
tem como objetivo formar líde-
res especificamente para a in-
dústria criativa.

Motivados pela falta de cursos
nas escolas tradicionais de negó-
cios que atendessem às deman-
das específicas das empresas de
mídia, publicidade, cinema e
música, a instituição com sede na
capital alemã, desde o primeiro
ano, contou com o apoio de
grandes agências de publicidade
brasileiras e manteve a tradição
de contar com vários brasileiros
em suas turmas todos os anos.

Empresas nacionais como as
agências Africa, AlmapBBDO e a
Globosat estão entre as parceiras
do programa da escola, que pelo
segundo ano tem oferecido cur-
sos com a ESPM no país. As visitas
ao Brasil para contatos com
ex-alunos e potenciais candida-
tos também são frequentes. Co-
mo resultado, todos os anos pelo
menos 10% dos participantes do
curso são brasileiros.

“As necessidades da indústria
criativa são muito diferentes da-
quelas encontradas nos merca-
dos tradicionais. Assim, executi-
vos dessa área normalmente não
fazem MBA”, afirma Clark Par-
sons, diretor geral da escola. O
desafio da instituição é formar
profissionais em nível de direto-
ria — a média de idade dos alu-
nos é de 40 anos — ministrando
conteúdos comuns a cursos de
MBA como finanças, estratégia e
recursos humanos, além de te-
mas específicos da indústria cria-
tiva em estudos de caso e visitas a
empresas do setor.

Segundo Parsons, os líderes com
formação criativa entendem do se-
tor, mas por não possuírem educa-
ção em negócios, acabam deixan-
do de crescer na carreira. “Muitas
dessas companhias são lideradas
por contadores, advogados ou
profissionais de finanças”, diz.

O programa da escola, que
conta com alunos de 50 naciona-
lidades, tem módulos nos Esta-
dos Unidos e na Ásia, mercados
onde a indústria criativa passa
por desafios diferentes dos en-
frentados na Europa. “Ao mesmo
tempo, temos o objetivo de unir
a cadeia. Grande parte dos pro-
fissionais fazem negócios com
seus pares, mas não trocam
ideias e soluções para o futuro da
i n d ú s t r i a”, explica Parsons.

A crise enfrentada no setor, que
atinge principalmente mídia im-
pressa, música, cinema e televisão,
tem causado uma demanda por
soluções inovadoras. Segundo o
diretor, a escola é uma espécie de
laboratório, onde as empresas ten-
tam descobrir alternativas para o
futuro. “Os alunos precisam fazer
um projeto individual que é um
problema real da companhia onde
atuam. É como uma consultoria,
mas conduzida pelo próprio exe-
c u t i v o”, explica. (VS)

Liderança criativa
ganha escolas

Cresce o número
de instituições de
ensino alternativas
que privilegiam
a formação de
gestores capazes
de pensar
“fora da caixa”.
Po r Vívian Soares,
para o Valor, de
Aarhus, Dinamarca

Uma decepção com o mundo
corporativo levou o empresário
Henrique Versteeg-Verdana a de-
cidir buscar uma carreira com
mais desafios e significado. Após
trabalhar por um ano no depar-
tamento de sustentabilidade na
sede de um grande banco holan-
dês, ele percebeu que não se en-
caixava na área financeira. “Ha -
via excesso de burocracia e de re-
gras. Os feedbacks tinham pouco
a ver com o meu resultado. Em
um deles, fui criticado pelo meu
chefe por não usar gravata e por
perguntar demais”, conta.

Alguns meses depois, Verdana
embarcou para Aarhus, na Dina-
marca, para um curso de três
anos na KaosPilot, uma escola de
liderança criativa que não tem
seus cursos reconhecidos pelo
Ministério da Educação do país e
que até 2005 tinha o dinamar-
quês como idioma oficial. Antes
de fazer uma escolha tão inusita-
da, porém, chegou a considerar
alguns MBAs na Europa e no Ca-
nadá. “Percebi que tinha algo di-
ferente na KaosPilot já no proces-
so de seleção, quando fizeram
perguntas muito profundas e in-
teressantes”, diz o atual sócio da
C o C r i a r, empresa de inteligência
e inovação de processos que tem
entre seus clientes Natura, Porto
Seguro e Senac-SP.

Fundada em 1991 como um
projeto de educação experimen-
tal, a KaosPilot é uma das pri-
meiras iniciativas de liderança
criativa na Europa e se propõe a
ser um espaço para o que chama

LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Após atuar na área financeira, o empresário Henrique Versteeg-Verdana decidiu dar uma guinada na carreira e estudar na escola de liderança criativa Kao s Pi l ot

de “desencaixados”. “Trabalha -
mos com pessoas que não se
adaptaram ao sistema tradicio-
nal corporativo ou acadêmico.
Alguns participantes não têm
sequer graduação universitária”,
afirma Simon Kavanagh, respon-
sável pela área de desenvolvi-
mento internacional e design
educacional da escola.

O modelo que propõe o desen-
volvimento de habilidades como
inovação, empreendedorismo
corporativo e capacidade de to-
mar decisões rápidas em am-
bientes caóticos ou incertos está
por trás do surgimento de cada
vez mais programas e escolas eu-
ropeias. Guiadas por princípios
como multidisciplinaridade,
aprendizado por meio de proje-
tos corporativos reais e avaliação
de pares, instituições como a
KaosPilot, a holandesa THNK e a
inglesa Regent’s College London
têm conquistado espaço.

De acordo com Kavanagh, há
alguns anos as empresas demi-
tiam os profissionais de inovação
em períodos de instabilidade ou
quando era necessário fazer cor-
tes na folha de pagamento. Ago-
ra, esses especialistas são valori-
zados e disputados. “A diferença
é que desta vez existe uma crença
de que a proatividade e a criativi-
dade vão tirar o mercado da cri-
s e”. Uma pesquisa realizada pela
KaosPilot no ano passado mos-
trou que, mesmo com as turbu-
lências na economia, o índice de
empregabilidade dos ex-alunos
se manteve em 97%.

Conhecidas por promover am-
bientes informais, pela ausência
de professores tradicionais e até
de salas de aula, algumas institui-
ções rejeitam, inclusive, o rótulo
de escolas. É o caso da THNK, cria-
da há um ano e meio pela prefei-
tura de Amsterdam e pelo Minis-
tério da Economia da Holanda.
“O objetivo era atender a uma de-
manda por inovação das empre-
sas e da sociedade”, afirma o sócio
Rajiv Ball. Apesar de ter uma sede
no centro da cidade, os partici-
pantes dos cursos concentram
suas atividades em um parque lo-
cal. Com duração de 18 meses, o
curso tem módulos de 15 dias in-
tensivos. “Parte do programa é re-
ceber palestrantes convidados,
que ajudam os alunos a resolver
problemas reais de empresas pa-
trocinadoras do curso. O progra-
ma é 100% experiencial.”

Após mais de uma década
atuando na área de marketing
de multinacionais, uma especia-
lização e um mestrado, a brasi-
leira Adriana Baraldi foi procu-
rada pela THNK para fazer parte
de sua terceira “t u r m a”. “Quan -
do a proposta chegou até mim,
entendi que estava lidando com
um novo modelo de educação
que conectava inovação e sus-
tentabilidade. Era um olhar prá-
tico e aplicado do que eu tinha
e s t u d a d o”, afirma.

O grupo de 32 pessoas de 26
nacionalidades e o trabalho con-
junto são alguns dos pontos que,
segundo ela, diferem de outras
experiências educacionais que

teve no Brasil. “Tínhamos pes-
soas de sustentabilidade, design,
educação e finanças, além de
convidados para falar de temas
como games e ficção científica”,
diz. O desafio de lidar com diver-
sidade a ajudou a desenvolver
habilidades como mediação e ca-
pacidade de adaptação. Hoje,
Adriana é professora de escolas
de negócios e coordenadora do
fórum de inovação da Fundação
Getulio Vargas em São Paulo.

Segundo Ball, as escolas de edu-
cação executiva tradicionais insis-
tem em um modelo que privilegia
habilidades funcionais e profissio-
nais com formações muito especí-
ficas. “Uma classe típica é formada
por profissionais de consultorias e
do mercado financeiro. Já na
THNK, um terço dos participantes
vem do mundo corporativo, outro
é de empreendedores sociais e o
restante é formado por profissio-
nais de todas as áreas”, diz.

A seleção de um time multidis-
ciplinar, segundo Kavanagh, é um
dos principais desafios. Na KaosPi-
lot, a escolha dos participantes
passa por uma fase onde o candi-
dato precisa desenvolver um pro-
jeto na área de inovação. O segun-
do passo é um workshop de três
dias onde a nova turma será esco-
lhida pelos próprios estudantes da
escola. “No final, formamos um
grupo que será o mais comple-
mentar possível”, diz.

No recém-criado mestrado em
liderança criativa do Regent’s
College London, a multidiscipli-
naridade também está no currí-

culo. O curso é uma combinação
do conteúdo das escolas de ne-
gócios, psicoterapia, mídia, ar-
tes e drama, ciências sociais e
psicologia. “O foco em liderança
criativa já existia, mas quería-
mos ter uma cooperação verda-
deira entre as diferentes facul-
dades”, explica Anton Baumohl,
responsável pelo curso.

O próximo módulo, segundo
ele, fará uma conexão entre arte, fi-
losofia e liderança. A combinação
pouco tradicional é um atrativo
para candidatos que não conse-
guiram se adaptar em escolas tra-
dicionais. “Um de nossos alunos
abandonou três diferentes cursos
de MBA. Outra é uma empreende-
dora na faixa dos 50 anos que nun-
ca foi à faculdade”, diz.

A maior parte das escolas pres-
tigia a figura do empreendedor,
que, segundo os coordenadores,
atua a maior parte do tempo em
modo experimental e lida me-
lhor com o fracasso. Na KaosPi-
lot, um terço dos participantes se
torna empreendedor, seja abrin-
do seus próprios negócios ou
dentro das empresas — imple -
mentando novos processos ou
participando de projetos de ges-
tão da mudança.

No ano passado, a KaosPilot
abriu uma escola licenciada na
Suíça e estuda investir em outras.
Já a THNK tem planos para abrir
unidades no Canadá e na China.
Por enquanto, alunos como Adria-
na e Verdana são ‘d e s b r av a d o r e s ’,
dentro de um grupo onde os euro-
peus ainda são maioria.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 abr. 2013, Eu & Investimentos, p. D1.




