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Para estimular a criatividade no ambiente corporativo, o improviso na resolução de problemas e 
promover a integração de funcionários, companhias como Nivea , Nestlé , DASA e Livraria Cultura 
estão se voltando para ações que envolvem a arte como ponto de partida para alcançar melhores 
resultados. A capacidade de improviso de uma banda de jazz, a percepção e sincronia de uma 
orquestra e o equilíbrio emocional trazido por uma aula de dança são alguns elementos artísticos 
que vêm sendo apropriados por gestores em diferentes contextos corporativos.  
 
A Nivea, que conta hoje com cerca de 270 funcionários, com o objetivo de promover a integração 
da sua equipe para a melhoria de resultados na cadeia produtiva, apostou no uso de um trio 
musical como ferramenta-chave para o envolvimento de seus colaboradores com o planejamento 
estratégico da empresa. Três meses depois do primeiro treinamento, os resultados já são visíveis 
e os executivos chegam até a apresentar seus resultados mensais em forma de shows musicais. 
Segundo Antonio Grandini, diretor de supply chain da Nívea, a empresa, há cerca de três anos, 
encontrou na arte uma forma de promover a integração de funcionários de diferentes níveis 
hierárquicos. “Já trouxemos os Doutores da Alegria e investimos em teatro corporativo, pois é 
muito importante que o indivíduo seja sensibilizado pela ação, se identifique, e, para isso, em 
muitos casos a arte funciona bem mais do que um simples discurso”, afirma.  
 
O departamento de suprimentos da Nivea tem como meta descentralizar sua gestão até o fim de 
2006. “Nós montamos um projeto onde pretendemos trabalhar com células de produção 
independente, com os chamados ‘grupos semi-autônomos’, em que os funcionários serão 
responsáveis por suas tarefas, sem ter a figura de cobrança de um supervisor, cargo que agora 
será substituído por um coordenador, que terá um papel de consultor interno”, explica Grandini. 
Para atender a esta demanda da integração para a descentralização, a empresa contou com o 
Zimbo Trio, que inclui músicas nacionais e internacionais em seu repertório, desenvolveu um 
treinamento voltado para a questão do improviso e igualdade hierárquica. “Com a experiência 
transmitida por estes profissionais, a nossa equipe pôde ver que cada indivíduo tem papel 
fundamental em um processo produtivo, mas cabe a ele estar preparado para as ações de 
improviso do cotidiano corporativo.  
 
Estamos em fase de mudança organizacional e é neste contexto que a arte se encaixou muito 
bem, pois os funcionários puderam sentir de forma espontânea a sua responsabilidade no grupo e 
conseguiram ver que o entrosamento do trio foi o que deu graça ao show”. A executiva Soraya 
Dacal, gestora de pessoas da Diagnósticos da América S.A . (DASA), empresa que conta hoje com 
cerca de 4,7 mil funcionários, apostou na dinâmica de uma banda de jazz para capacitar sua 
equipe de líderes, que inclui profissionais de áreas diferentes como enfermeiras, supervisores 
técnicos e gerentes de vendas. “Os músicos da Tradicional Jazz Band conseguiram mostrar aos 
nossos funcionários a importância do jogo de cintura e a diferença entre chefe e líder. Ao quebrar 
um instrumento, os outros músicos tiveram que continuar o show com a garantia de que a platéia 
ficasse satisfeita com o resultado. O nosso dia-a-dia é assim, os líderes têm de garantir a 
satisfação dos clientes e ao mesmo tempo proporcionar um ambiente em que a sua equipe se 
sinta a vontade para improvisar”.  
 
Dacal afirma que a arte foi um dos caminhos encontrados para garantir a comunicação e 
integração da equipe de líderes composta por profissionais de áreas distintas. No ano passado, a 
empresa implantou um programa de liderança chamado ‘Navegar’, desenvolvido por módulos de 
atuação, que tem como objetivo integrar os diferentes departamentos da empresa, avaliar as 
competências dos profissionais e atingir a satisfação do público interno e externo da empresa. 
“Estamos em fase de levantamento dos resultados anuais do programas, mas afirmo que o barco 
tem de navegar e a arte, principalmente a música, se encaixou neste contexto, pois o ritmo do 
jazz envolveu a equipe. Sem falar na dinâmica dos músicos, que conseguiram mostrar que é no 
trabalho em equipe que surgem os grandes resultados”. 



Resultados 
O estímulo à criatividade e improviso foi também a razão que levou Sérgio Pellegrino, gerente de 
recursos humanos da Livraria Cultura, a buscar programas que envolvessem música para oferecer 
a seus funcionários. “Como os vendedores atendem um público diferenciado, eu precisava 
estimular o processo criativo para o momento da venda. Eles têm de ter a desenvoltura e 
independência para atuar no varejo”, diz Pellegrino.  
 
Ele conta que, após o treinamento de integração da equipe com uma banda de jazz, além de se 
soltarem com a descontração do grupo musical, os vendedores começaram a adotar práticas 
próprias para conquistar a clientela. “Outro dia eu me surpreendi quando vi um vendedor recitar 
um poema para um cliente”, comenta. A iniciativa foi utilizada nas três unidades de São Paulo da 
livraria, que agora pretende expandir a ação para suas lojas em Recife e Brasília. 
Maestro corporativo 
 
O maestro Wagner Lourenção, que está à frente da Orquestra Filarmônica Nacional e há 15 anos 
desenvolve trabalhos em empresas, explica que o uso da orquestra é muito positivo para o 
treinamento corporativo de liderança. Empresas como Nestlé, General Motors e Oracle apostaram 
no uso da orquestra corporativa para desenvolver seus programas de liderança. “O grande 
objetivo é mostrar para as pessoas que a figura do maestro não é centralizadora, mas sim, que 
este atua como um condutor das atividades, permitindo que a sua equipe desenvolva as 
competências para o sucesso das metas corporativas”, comenta Lourenção. 

 
 
Leia Mais 
 
Coca e Cadbury investem na dança 
 
Empresas como Coca-Cola e Cadbury Adams apostaram no uso da dança como ferramenta de 
gestão para estimular a integração de funcionários. Segundo o bailarino Carlinhos de Jesus, que 
desenvolve programas corporativos de dança, as empresas têm intensificado a sua busca por 
elementos artísticos para alcançar diferentes metas para a gestão de pessoas. “A Cadbury Adams 
promoveu um treinamento onde até a cúpula executiva participou da integração corporal. Com o 
objetivo de integrar funcionários de diferentes níveis hierárquicos, a empresa optou por uma 
comunicação não-verbal”, diz. 
 
O bailarino ressalta que o estilo musical varia de acordo com os objetivos das empresas. “Se 
temos um número igual de homens e mulheres, promovemos a dança em casais, para despertar a 
sensibilidade e o conhecimento do outro”. 
 
A Coca-Cola, por exemplo, utilizou a dança com o objetivo de promover o espírito de parcerias 
entre seus funcionários. “De acordo com a faixa etária, escolhemos o ritmo, pois assim nós 
garantimos a interação do grupo. Na Coca-Cola, nós optamos pelo uso dos sucessos da Jovem 
Guarda”, explica. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 18 nov. 2005, Carreiras & Gestão, p. B-3. 
 


