
Quando os negócios imitam a arte
Empresas põem funcionários
em retiro de artistas para
estimular criatividade
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Q UANDO TOM PUTNAM preci-
sou criar rapidamente uma
nova rotuladora, ele foi buscar

inspiração num lugar diferente: uma
colônia de artistas.

Putnam é o presidente da Markem
Corp., fabricante de máquinas espe-
ciais de impressão de Keene, em New
Jersey, e cujos donos são Putnam e a
família dele. Ele também faz parte do
conselho da MacDowell Colony, a mais
antiga e famosa colônia de artistas
dos Estados Unidos. Para criar a nova
máquina, Putnam reuniu uma dúzia
de engenheiros, programadores, téc-
nicos de laboratório e especialistas de
marketing. Ele os levou para uma
sala, liberou-os de suas outras tare-
fas, deu-lhes carta branca para criar

- e mandou que os grupos se reunis-
sem todos juntos, em vez de separados
por especialialidade.

Esse modelo de misturar especialis-
tas de várias áreas e isolá-los do resto do
mundo Putnam copiou da MacDowell,
que desde 1907 já ofereceu bolsas de oito
semanas nas matas de New Hampshire
a mais de 5.700 artistas.

Ao reunir pessoas num lugar pouco
convencional e, portanto, reduzir as
interferências e distrações enquanto
promove troca de idéias entre várias
disciplinas, a colônia tem gerado tra-
balhos de criatividade marcante.
Aaron Copland começou a compor
Primavera Apalache, Thornton Wilder
escreveu Nossa Cidade e Leonard
Bernstein compôs Mssa durante tem-
poradas na MacDowell.

Alguns especialistas em administra-
ção acreditam que a abordagem da
MacDowell poderia ser útil na área de
negócios. "Há evidências suficientes
de que isso funciona no meio artístico.
Faz bastante sentido experimentar",
diz Thomas Davenport, professor de

A romancista Mary Higgins Clark, no alto, e o compositor Aaron Copland,
acima, trabalhando na Colônia MacDowell. No detalhe, um dos chalés onde os
artistas ficam durante duas estadas de oito semanas.

administração da Babson College.
As pessoas que participam da colônia

MacDowell trabalham em 32 chalés iso-
lados que contêm uma cama, uma larei-
ra e coisas importantes, como um piano
ou uma impressora. As janelas ofere-
cem vistas panorâmicas de pinheiros e
da fauna do campus de quase 2.000 qui-
lômetros quadrados em Peterborough.

Para reduzir a interferência ao míni-
mo, os estúdios não têm rádios, TVs,
telefones ou acesso à internet. Café da
manhã e jantar são servidos para todos
ao mesmo tempo num celeiro converti-
do em refeitório. No almoço, uma cesta
de piquenique aparece silenciosamente
à porta de cada um dos estúdios. Os
participantes são escolhidos de uma
enorme lista de candidatos.

Como adaptar as técnicas da colô-
nia para estimular a criatividade em
outros lugares? Jane Brox, escritora
de Brunswick, em Maine, sugere que
as empresas criem uma sala "verde",
cheia de plantas, ou um jardim onde

os funcionários possam passar uma
hora por semana sozinhos com nada
além de papel e lápis.

Outros estão fazendo experiências
em que os negócios se aproximam da
arte. Numa igreja gótica renovada em
Charlotte, na Carolina do Norte, execu-
tivos locais passam seis dias a cada
três meses aprendendo a "liberar seu
interior criativo" no Instituto da
Inovação, uma divisão do Centro
McColl para as Artes Visuais, uma
colônia de artistas.

Na Markem, a direção não deu às
pessoas da equipe nenhuma regra
sobre como desenvolver a nova máqui-
na. Essa liberdade "levou a muitas ino-
vações", lembra Michael Putnam,
gerente de marketing e sobrinho de
Tom. Sentados a três metros de distân-
cia uns dos outros, os membros da
equipe podiam tomar decisões rapida-
mente. A vantagem? A equipe criou e
montou uma protótipo funcional em
seis meses, metade do tempo normal.
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