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Resumo

O presente trabalho materializa-se numa reflexão sobre um caso português

dentro do conceito de workart. Para tal, é desenvolvida uma estrutura que, tanto quanto

possível, familiarize o leitor com o conceito de workart. Assim, a estrutura deste

trabalho aborda, primeiramente, a questão da gestão cultural e das novas dimensões

económicas do sector cultural como forma de demonstrar que se tem vindo a estabelecer

um diálogo entre a gestão e os campos artísticos. Seguidamente é descrita uma

dimensão das características de um gestor moderno e, de forma sucinta, o papel que a

arte poderá ter na formação dessas características, introduzindo a parte seguinte onde o

conceito de workart, enquanto consultoria de âmbito artístico a empresas, é descrito e

elaborada uma prespectiva histórica. Para operacionalizar o conceito é descrito uma

proposta de método – CoLLab do Learning Lab Denmark. De forma a prover o leitor de

uma maior aderência à realidade são descritos três casos práticos internacionais,

Catalyst da Unilver UK, MBA de Empreendedorismo do Babson College e o Nyx

Project do Learning Lab, sendo este último o que mais luz poderá trazer sobre a análise

de caso do Viarco Express. Por fim é tratado um caso prático português: o projecto

Viarco Express, e exploradas as suas consequências para a empresa Viarco, indústria de

lápis, Lda.. Mais do que se fazer um tratamento dos dados do caso, ele constitui uma

base exploratório da aplicação de workart na realidade portuguesa, estando a análise

pautada por essa dimensão. Pelo seu carácter seminal procura-se perceber as suas

múltiplas facetas, inferir os resultados no caso de alteração de pressupostos e de como

pode servir de base de aprendizagem para futuros programas em Portugal. Com este

trabalho pretende-se demonstrar os benefícios da workart como uma forma de aumentar

a criatividade, e a inovação, e de resolução de problemas.
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Abstract

This paper looks into the intersection of art fields and management and tries to

measure the positive impact that this brings into management, and shows how can art be

a form of management consulting to companies. For that, we start with a short

description of the arts management field and the news dimensions of the cultural sector

to demonstrate the dialogue that has been established between the two fields. Then we

focus in a new dimension of the manager, bringing the potential of the art fields to the

formation of this new dimension. After that is presented the workart concept. In this

paper we try to show the benefices, limitations and principle flaws of this concept. After

the explanation, and history, of the workart concept, we present a method proposition.

We’ve chosen the Learning Lab Denmark method, the CoLLab. We’ve tried to show

the multiples layers of the method and, in a more practical sense, the steps needed to

take to implement it. Once the concept and method of implementation cleared we

present three international working cases: the Unilever UK with Catalyst, the Babson

Colleg with the entrepreneurial management MBA and the Nyx Innovation Alliance

Program, managed by the Learning Lab. Then we focus in the Portuguese reality, by

presenting the Viarco Express project. This project is chosen because it’s, despite of the

flaws, the more mature and well succeed case in applying the workart concept into

Portuguese business reality and who has the most impact in the company and could be a

learning base for future programs in Portugal. With this paper we try to show the

benefices of applying the workart concept in management, as a way of bringing

creativity into companies, multiples angles to look to education, human resources issues

and problem solving.



v

Sumário

Introdução ....................................................................................................................... 1

Gestão e a Cultura .......................................................................................................... 3

Gestão cultural – um campo de aproximação ................................................... 4

A ascensão da dimensão económica da cultura ................................................ 8

O novo gestor – possíveis intromissões formativas da cultura ....................... 11

Workart........................................................................................................................... 18

Uma hipótese de método – CoLLab ............................................................................ 26

Casos de referência ....................................................................................................... 30

Unilever UK.................................................................................................... 30

Babson College ............................................................................................... 35

NyX Innovation Alliance Programe ............................................................... 39

Estudo de caso: O Viarco Express............................................................................... 50

Viarco Express .............................................................................................................. 52

Conclusão....................................................................................................................... 68

Bibliografia .................................................................................................................... 71



vi

Sumário de Figuras e Tabelas

Figura 1 -----------------------------------------------------------------------------------23

Figura 2 -----------------------------------------------------------------------------------44

Tabela 1------------------------------------------------------------------------------------45



vii

Sumário de Anexos

Anexo 1 - Quadro Resumo dos casos apresentados........................................ 75

Anexo 2 - Cartografia pictórica dos lápis do Viarco Express......................... 77

Lápis 1......................................................................................................... 77

Lápis 2......................................................................................................... 78

Lápis 3......................................................................................................... 79

Lápis 4......................................................................................................... 80

Lápis 5......................................................................................................... 81

Lápis 6......................................................................................................... 82

Lápis 7......................................................................................................... 83

Lápis 8......................................................................................................... 84

Lápis 9......................................................................................................... 85

Lápis 10....................................................................................................... 85

Anexo 3 - Carta Convite ................................................................................. 87

Anexo 4 - Guiões de Entrevistas/Questionários ............................................. 88

1. Viarco Express – Maus Hábitos/Viarco.................................................. 88

2. Viarco Express - Secretário de Estado Da Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior – Professor Manuel Heitor ....................................................................... 89

3. Viarco Express – Museu da presidência e Museu da Chapelaria ........... 91

Anexo 5 - Sinopses ......................................................................................... 93

Entrevista a Daniel Pires – Maus Hábitos/Associação Cultural Saco Azul 93

Entrevista a José Vieira – Gerente da Viarco, indústria do lápis, lda. ........ 94

Entrevista a Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior –

Professor Manuel Heitor ............................................................................................. 95



1

Introdução

“To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle

requires a creative imagination and marks the real advances in science.”

Albert Einstein

Pretendemos, nesta tese de mestrado, ilustrar as novas possibilidades que a

intersecção entre os mundos culturais e empresariais trazem a este último, com um

particular enfoque num caso português, que nos permita consubstanciar esse aporte na

dimensão empresarial portuguesa.

Para isso, exploraremos as ligações entre o mundo da Arte e o mundo

Empresarial, que outrora estavam diametralmente afastados e que no presente têm vindo

a aproximar-se e a colher proveitos das ramificações inter-disciplinares. Focaremos em

especial a disciplina de gestão, sendo a análise pautada pelo potencial de consultoria de

gestão que o mundo criativo apresenta. Não quisemos, no entanto, deixar de trilhar o

processo inverso e demonstrar os aportes que a gestão tem vindo a trazer ao sector

cultural, processo que os aproxima e começa a estabelecer um código linguístico

comum às duas áreas, tornando a comunicação possível. Não se pretendeu efectuar uma

análise exaustiva da dimensão do gestor mas sim aflorar um campo exploratório em que

se estabelecem pontes para a parte subsequente. Não podemos deixar de fazer notar que,

apesar da aproximação de código linguístico, ainda permanece um “nevoeiro” que

dificulta a efectividade, e eficiência, da comunicação e do confronto tradicionalmente

tenso.

Esta dissertação, ao inserir-se no Mestrado de Economia e Gestão da Inovação,

não poderia deixar de se centrar em dois pontos essenciais: a inovação e o potencial

criativo empresarial. Assim, esta dissertação, sob a perspectiva da workart, versa os

efeitos das intersecções da esfera da gestão com a esfera criativa, tentando cartografar as

relações que o mundo criativo e as empresas estabelecem, e aferir os seus efeitos, bem

como a medir, tanto quanto possível, a distância que a realidade portuguesa apresenta

face ao contexto internacional.

Para que o presente trabalho responda aos objectivos a que se propõe, partimos,

após breve descrição da temática de gestão cultural e da dimensão do gestor, da teoria e
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do trabalho desenvolvidos no âmbito do conceito de workart, fazendo uma breve análise

da sua evolução a nível internacional, ao longo das últimas seis décadas. Posteriormente

é apresentada uma proposta de método, o CoLLab, desenvolvido por Lotte Darso no

Learning Lab Denmark, que empiricamente provou a sua validade. Seguidamente,

descrevem-se três casos em que a aplicação de workart é considerada exemplar, o

Projecto Catalys da Unilever UK, “Gestão Criativa em Organizações Dinâmicas” –

Babson College e o NyX Innovation Alliance Programe, efectuando-se uma análise dos

benefícios que originam, bem como das suas diferencias e problemas mais relevantes.

O trabalho finaliza com um estudo de caso, em Portugal, o Viarco Express, onde

são levantadas questões de investigação no que concerne à inscrição do programa

enquanto workart, o seu impacto nas inovações surgidas na empresa e nas rotinas

empresariais, e o seu impacto em programas subsequentes.
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Gestão e a Cultura

“Making money is art and working is art and good business is the best art.”

Andy Warhol

Pelo papel central que a cultura ocupa na definição das características de uma

sociedade, e, consequentemente, na definição dos processos dessa sociedade não será de

estranhar a gestão das instituições e políticas culturais tenha sido incorporada nos

currículos académicos, sobretudo a partir da década de 60, aparecendo os primeiros

cursos dedicados ao tema no Reino Unido, e existindo desde então “a silent debate

about whether cultural management is a discipline in the academy or simply a concept”

(Ebewo et al., 2009: 282).

Antes de seguirmos para a evolução das intersecções entre os dois campos, tem

aqui lugar uma hipótese de definição dos dois conceitos, gestão e cultura, não

pretendendo ser consensual ou “definitivo” relativamente, a qualquer dos dois, visto que

os campos sociais, tal como definidos por Bourdieu são: “as social spheres that are

differentiated and that are characterized by their own ‘laws and rules’ – their own

nomos. Each field is a social microcosmos where specialised actors struggle for

something whose certain value they agree upon.” (Bourdieu & Wacquant, 1992, cit in

Royseng, 2008: 39). A definição do conceito “cultura” assume-se como especialmente

difícil, dado que só em termos antropológicos há uma multiplicidade de definições.

Assim, optamos por adoptar a proposta pela Comissão da Cultura e Desenvolvimento da

UNESCO que, em 1996, definiu cultura do seguinte modo: “Culture refers to the way

that people live together, interact, and co-operate (. . .) with how they justify such

interactions through a system of beliefs, values and norms” (cit, in Ebewo et al, 2009:

284). O termo cultura, enquanto referencial dos campos artísticos, poderá ser entendido

como um sistema de interpretações e representações dessa mesma definição. Por sua

vez, o termo gestão (management) não é de definição mais fácil que o conceito

precedente, dada a sua extensa aplicação à generalidade das actividades humanas.

Adopta-se aqui uma definição lata de gestão, que nos parece incluir os traços gerais de

múltiplas definições possíveis: “creative problem-solving process that entails planning,

organizing, staffing, directing, and controlling.” (Higgins, 1994: 7).

Clarificados para o efeito deste estudo os dois conceitos torna-se central

caracterizar a evolução das intersecções entre os dois campos a que se referem, a partir
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da base académica dos anos 60, e observando a evolução da sua miscigenação, tanto no

sentido da gestão cultural como das absorvências por parte da gestão dos campos

culturais.

Gestão cultural – um campo de aproximação

No actual paradigma, a gestão cultural cumpre o seu trajecto de autonomização

enquanto campo teórico próprio, dada a necessidade de atender às especificidades

práticas do mundo artístico/criativo, e, de uma forma mais célere, para a

profissionalização. Nesta profissionalização, tanto a nível português como mundial, não

é possível deixar de fazer notar o ainda preponderante papel que artistas, ou ex-artistas,

tomam, ao serem eles os principais quadros com funções de gestão, e por isso a

profissionalização é, por um lado, mais rápida, dado que a maior parte destes artistas

possuem uma formação técnica a nível de gestão, mas, por outro, é ainda implementada

de forma lenta, pois a formação que esses quadros possuem é eminentemente artística, e

tendem a incorporar as rotinas e os esquemas de pensamento próprios do campo

artístico. Tal não é exclusivo dos artistas, mas também de outras profissões: “The Chief

Executive of a major Canadian company complained recently that he can't get his

engineers to think like managers” (Gosling e Mintzberg, 2003: 57), e constitui um

entrave à profissionalização e reconhecimento da categoria de gestor, em particular o

cultural.

A entrada das questões da gestão no mundo das instituições culturais deveu-se,

principalmente aos cortes de fundos do financiamento público, e que indirectamente

alimentavam o ecossistema cultural por subcontratação de serviços e encomendas às

restantes organizações culturais, como o indica Royseng para o caso da Noruega,

citando Stenström (2000), a propósito da chegada tardia das disciplinas de gestão

cultural ao país: “The explanation of the ‘late arrival’ is often related to the financial

role of public authorities in Nordic cultural policy.” (in Royseng, 2008: 37). Dessa

rarefacção de recursos disponíveis derivou a necessidade de melhor os afectar e

desenvolver formas de angariação de novos recursos, desenvolvendo-se departamentos

de gestão e comerciais (incluindo fundraising). A acompanhar as necessidades nas

instituições, o mundo académico apresentou os primeiros cursos, como referido

anteriormente, efectuando uma trajectória de contágio, primeiro nos países (ou modelos



5

culturais) anglófonos, passando pelos nórdicos e atingindo, por fim, os países

francófonos e latinos.

Os primeiros cursos, pós-graduações essencialmente, tinham como destinatários

os funcionários das instituições culturais, ou seja, a classe artística, e apresentavam

currículos marcados por disciplinas económicas e financeiras. Embora as vantagens da

realização dos cursos (mais não sejam as incrementais, que permitiram a evolução dos

cursos por confronto com a prática para o que são agora) fossem evidentes, a sua

adequação à realidade cultural era diminuta, ignorando largamente as especificidades da

área. Esta falta de adequação e, mais importante, o facto de serem artistas a ocuparem

postos de gestão – as figuras de director de teatros, museus e demais instituições

culturais, que, mais do que fazerem a gestão dos organismos, tinham uma função de

direcção artística, curadoria e selecção das obras a apresentar – causou que a

rotatividade dos quadros nos organismos culturais se devesse, essencialmente, a dois

factores: conflitos artísticos com os conselhos de administração, ou tutela, e elevados

deficits ou falta de público. De facto, seguindo o conceito de Bourdieu, citado em cima,

as questões financeiras, comerciais e de marketing não eram transladadas para o nomos

das artes, o que originava uma total desadequação do que os artistas valorizavam (a arte

produzida na instituição) com a correcta afectação dos recursos e maximização dos

resultados em termos de sustentabilidade financeira e comercial. Não se advoga, no

entanto, a resolução da questão pela simples substituição do profissional por um gestor

sem ligações ao mundo cultural, pois, pela mesma razão de nomos, tal poderia resultar

na depreciação da qualidade artística.

Embora a formação específica na área cultural tenha contribuído para a melhoria

da situação financeira e da performance económica das instituições culturais, a

coincidência dos cargos de director artístico e executivo na mesma pessoa não era o

suficiente para evitar que o deficit dos organismos culturais aumentasse, pela curta

redução da despesa e parca angariação de novos meios de financiamento. Como a

depreciação da qualidade da oferta artística/cultural não é, à priori, uma solução

desejável, tem-se assistido, sobretudo desde a década de noventa, à separação dos dois

cargos: um artista no cargo de direcção artística, dado o reconhecimento pelos pares ser

um requisito, e alguém mais próximo da gestão em cargos de direcção executiva,

financeira, de marketing e vendas.
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Esta especialização, e o novo modelo de gestão que origina, introduz nos

organismos culturais uma nova dimensão de recursos humanos, sendo comum as

funções técnicas dos organismos serem assegurados por pessoas com diferentes

backgrounds. No que concerne aos cargos executivos, excluem-se, assim, os técnicos,

como os de luz e som, historicamente mais próximos da classe artística, e o seu

processo de contratação acontece, na sua maioria das vezes, de duas formas: ou por

evolução na carreira dentro de um organismo cultural, passando por funções

administrativas até cargos de direcção, ou por entrada directa vindo de outro sector de

actividade. Estudos sócio-económicos, como o ‘Power and Democracy’, levado a cabo

pelo Norwegian Power Elite, que aferiu as origens profissionais e académicas dos

gestores em diversas áreas (cultural, política, organismos públicos, forças militares,

igreja, organismos de investigação, organismos sem fins lucrativos e medias) apontam

que a proveniência de quadros de outros sectores no cultural é relativamente mais

elevada que em todos os outros sectores incluídos no estudo. De facto, a contratação de

funcionários técnicos da instituição para as funções executivas é uma herança do

passado que tem vindo a ser preterida em prol da contratação de quadros vindos de

outras áreas. Esta dinâmica terá expectavelmente duas razões. A primeira reside no

aparecimento, de forma mais massiva, de formações centradas na gestão cultural, que

dota recursos humanos provenientes de outras áreas com conhecimentos específicos da

área cultural e, assim, permite ultrapassar as lacunas de conhecimento na área para

exercer esses cargos – o que seria a vantagem comparativa mais importante que

caucionava as evoluções na carreira até a cargos executivos no interior dos organismos

culturais por pessoas sem a formação técnica adequada para os ocupar. A segunda razão

prende-se com a noção, emergente, de que a concorrência que os organismos culturais

enfrentam não é específica, mas sim comum a todos aqueles que oferecem serviços de

lazer e de ocupação de tempo de forma lúdica e/ou educativa, como realça Jean-Michel

Tobelem, referindo-se à concorrência que os museus sofrem actualmente: “os museus

concorrem cada vez mais com os centros comerciais e têm que incorporar lógicas

destes”1 (2005: 265).

1 Tradução do original em francês.
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Esta nova forma de gestão dos organismos culturais (relembrando que tratamos

essencialmente de organismos públicos ou com grande intervenção pública e que

portanto têm um elevado património a defender, seja ele material ou não) se por um

lado dota as instituições de capital humano mais preparado para gerir de forma eficiente

e para responder às necessidades e mutações do mercado, por outro origina

comportamentos que podem ser nefastos para a produção cultural e a conservação do

património. Por exemplo, tem-se assistido de forma, mais ao menos, generalizada a

comportamentos que põem em causa a conservação do património edificado por sobre-

exploração do mesmo, sendo o caso mais claro o italiano, onde o turismo cultural

massivo prejudica a conservação das ruínas, dos edifícios históricos e das esculturas

espalhados pelo país. Poder-se-ia argumentar que tal poderia ser evitado por uma

“correcta” conservação do património. Contudo, a correcta conservação do património

não é compatível com o que ficou conhecido como o modelo da disneylização do

património, que incorre na massificação do acesso e do contacto próximo com o

mesmo. Outro dos problemas que surge é o da produção artística dentro dos

organismos. A pressão para que sejam controlados os custos e a dependência dos

artistas em relação aos gestores, que têm que autorizar a efectivação das despesas sem

terem conhecimentos artísticos que lhes permitam antecipar a rentabilidade dessa

despesa, tanto a nível de público como de prestígio, ou aferir o nível de risco que essa

criação representa, origina que muitos projectos não sejam produzidos, representando

um empobrecimento no que concerne a novas criações e um abrandamento da evolução

da arte a nível conceptual, como refere um dos artistas do Teatro da Noruega: “that is

what I am worried about, that the fear of using too much money strangles artistic

initiatives that could be positive for the theatre” (cit. in Royseng 2008: 42). Os factos

expostos levam à conclusão de que o nível de profissionalização da gestão cultural

ainda necessita de afinações, não sendo admissível a um nível maduro de gestão que se

sacrifiquem de forma sistemática os recursos mais importantes da actividade, de modo a

garantir uma sustentabilidade financeira, obrigatoriamente de curto prazo, dado que os

bens que as instituições têm para oferecer sofrem de uma erosão tal que os levará a não

ter, ou a ter de forma incipiente, oferta no longo prazo.

Neste quadro, questionam-se, obrigatoriamente, os currículos dos cursos de

gestão cultural. Antes de continuar apresentemos uma possível definição de gestão
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cultural: “Cultural management involves the use of practices for the promotion of

cultural organizations and culture-related activities. Cultural management initiatives

give access to knowledge and resources that strengthen the management and operations

of cultural organizations.” (Ebewo & Sirayi, 2009: 285). Optamos por apenas definir

neste ponto o conceito, por crermos que perpassar, ainda que sumariamente, as suas

evoluções e especificidades contribui para melhor o compreender, não estando ainda

limitados por uma possível definição. Acrescenta-se, à definição seleccionada, que o

conceito inclui todos os processos usuais da gestão e que consideramos não carecer,

aqui, de explanação.

A ascensão da dimensão económica da cultura

A questão actual respeitante ao ensino da gestão cultural prende-se com as várias

dimensões da cultura, e a sua importância política e económica. Nos últimos anos, a

dimensão cultural das sociedades, e as suas expressões, têm sido vistas como um foco

de atracção e dinamização da economia, defendendo-se, por exemplo, que a forma mais

eficiente de revitalizar cidades, ou partes de cidades, é através da dinamização cultural.

Mais: tem-se visto nos últimos anos o sector cultural como um importante sector de

transferência de “criatividade” e de “inovação” para os outros sectores da economia.

Estas visões sobre o sector cultural originam que os cursos de gestão cultural

apresentem currículos fortemente influenciados por essas dimensões e que as

externalidades positivas estejam mais presentes, levando a uma distorção local dos

currículos, consoante a região onde se inserem esteja mais sensibilizada por um ou

outro aspecto das externalidades culturais. Não é, assim, de estranhar a vasta oferta de

cursos de gestão, política, turismo cultural e produção cultural em cidades como

Barcelona, Berlim e Londres. Na ausência de um currículo estável e consensual para o

tema, cada uma destas cidades apresenta currículos adaptados à sua realidade e à

dimensão que mais lhes é relevante. Não apresentando nenhum problema, a priori, de

adequação à realidade, o facto é que, por serem todos dedicados à mesma temática,

contribuem para uma imprecisão do que é a gestão cultural, e consequentemente para

resultados díspares nos seus formandos: “Many of the programs are tailor-made and

seem to suffer from a “fast-food syndrome” with no long-term plan in view.” (Ebewo &

Sirayi, 2009: 287).
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Outra das questões, comummente, levantada em relação ao ensino da gestão

cultural, é o facto de a área cultural ser tratada de forma indiscriminada. É razoável, por

exemplo, pensar que a gestão de um teatro de ópera é radicalmente diferente da gestão

de um museu – basta pensar que a ópera, clássica, será um expoente da Baumol disease2

na realização das suas obras, e que um museu tem um investimento muito mais elevado

em infra-estruturas de conservação das colecções, cada um apelando, ainda que

potencialmente, a públicos radicalmente diferentes e justificando estruturas de recursos

humanos claramente diferentes e com diferentes origens ao nível das habilitações

académicas. Mais díspar ainda seria pensar em organizações dedicadas às artes em

comparação com as que estão orientadas para as indústrias culturais, onde se observarão

modelos de gestão e objectivos claramente distintos. De facto, vem sendo apontada por

alguns autores divisão do que agora é tratado como gestão cultural em quatro campos

distintos, a partir da categoria de gestor cultural/artístico: “(. . .) managers and directors

who run cultural and arts institutions, managers of business enterprises in the culture

industry3 (film, television, book publishing, and others), artist-managers who have

incorporated their own creative work into a business enterprise, and managers of

regional or local arts centers and agencies” (Mitchell and Fisher, 1992 cit. in Ebewo &

Sirayi, 2009: 289).Contudo, uma das maiores falhas dos actuais cursos de gestão

cultural, vertida para o terreno pelos gestores culturais, é a não observância de que:

“Effective cultural management is goal oriented to ensure long-term success and coping

mechanisms in the dynamic and competitive sectors.” (Ebewo & Sirayi 2009: 285). A

não preocupação efectiva com o longo prazo origina, como exposto em cima, a

deterioração dos activos dos organismos culturais e a sobre-exploração do património

material, o que, no longo prazo, poderá fazer com que este perca o seu poder

representativo e de preservação de memória, tornando-se um produto de consumo

rápido com um diminuto capital simbólico.

2 Baumol’s Cost disease é observado em sectores em que a subida do custo de mão-de-obra,
generalizado numa economia, não é acompanhado pelo aumento da produtividade em dado sector. O
estudo original, conduzido por Baumol & Bowens na década de 60, sobre as artes performativas
exemplificava o efeito com um quarteto de cordas a executar uma obra de Beethoven conter o mesmo
número de músicos na década de 60 e em 1800, embora os músicos na década de 60 auferirem um salário
consideravelmente superior aos do ano de 1800 (Baumol & Bowens, 1965).

3 Seria mais correcto no contexto Europeu referirmo-nos a indústrias culturais e criativas,
conforme a classificação da União Europeia.
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Tendo presente esta necessidade de compatibilização, a dimensão de

planeamento da gestão toma especial relevância. Optamos, aqui, pela definição de

Friedman citada por Mintzberg (1993: 32): “Planning is an activity by which man in

society endeavors to gain mastery over himself and to shape his collectible future by

power of his reason”. Contudo, o acto de planear lida especialmente mal com períodos

de turbulência, visto que pressupõe estabilidade, ilusão de controlo, e procura assegurar

que essa estabilidade se mantém de acordo com o previsto, isto é, com a alteração

significativa dos pressupostos assumidos no plano e com choques endógenos ao plano,

que perturbam os comportamentos usuais dos agentes, como por exemplo os choques

petrolíferos dos anos 70 do século passado ou a recente crise financeira mundial de

2008. Se por um lado lida mal com a instabilidade, por outro, logo outro plano pode

surgir como a resolução da turbulência instalada, desde que o mesmo seja seguido por

todo um sector, como afirma Mintzberg “If all firms in an industry accept de

prescription and thus plan diligently, then all strategies will be stable and no one will

get any nasty surprises.” (Idem, ib.: 36). Esta resolução para as alterações inesperadas

de um sector pouco impacto tem no sector cultural, pois, como foi apontado, o sector

cultural sofre de uma desarticulação elevada e de uma falta de capacidade de

comunicação efectiva. Resta assim, aos organismos culturais, deter uma forte visão

estratégica e uma boa capacidade de aprendizagem, para se conseguirem adaptar às

mutações do mercado e da sociedade, algo que à partida não detêm, quer por não

possuírem os recursos humanos necessários, não havendo quadros intermédios capazes

de incorporar o que aprendem com a prática e contagiar toda a organização, bem como,

ao existir uma liderança bicéfala, a aprendizagem por exemplo de liderança ficar

enfraquecida; quer por não haver uma consciência instalada do que o sector representa e

de qual o seu papel actual na economia e na sociedade. Embora sejam relevantes as

capacidades cognitivas da organização como um todo e a forte liderança e visão

estratégica, algo que já vimos que as organizações culturais não detêm, não é menos

verdade que as mudanças mais profundas e as reais adaptações às mudanças do meio

envolvente, ou respostas a turbulências de acordo com o que antes foi dito, se dão por

um processo brusco e de necessidade, como o atestam Mintzberg e Westley: “Change

may be taking place continuously at the concrete levels, and there may even be an

occasional adjustment at a relatively conceptual level, but for the most part serious
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change is delayed until absolutely necessary and then effected in revolutionary fashion,

much like turnaround” (1992: 49). Embora os planos possam falhar e a capacidade de os

combinar com uma forte visão estratégica e uma boa capacidade de aprendizagem seja

diminuta, constituem, mesmo assim, um importante recurso das organizações culturais,

mais não seja porque planear permite ter uma base que origina a acção e deixa os

recursos humanos com a sensação de terem uma orientação forte pela qual se regem. O

facto de haver um plano formal poderá ter ainda mais uma vantagem, principalmente

para os organismos que recebem fundos públicos, que é a de servir de caucionamento da

seriedade da instituição, i.e. tem uma função de relações públicas que não pode ser

desprezada, e que poderá demonstrar o empenho e a validade de atribuir fundos àquela

instituição em detrimento de outra.

O novo gestor – possíveis intromissões formativas da cultura

A um nível mais detalhado e focalizando o papel de gestor, comum a todos os

sectores, apresentamos cinco perspectivas, que combinadas nos parecem cobrir o papel

de um gestor em uma qualquer organização. As seguintes dimensões, apresentadas

primeiramente por Gosling e Mintzberg, são uma dissecação das facetas que um gestor

terá que incorporar no desenrolar das suas funções numa organização contemporânea

(2003: 56)4:

 “Managing self: the reflective mind-set

 Managing organizations: the analytic mind-set

 Managing context: the worldly mind-set

 Managing relationships: the collaborative mind-set

 Managing change: the action mind-set”.

A primeira dimensão dos atributos de um gestor “Managing self the reflective

mind-set” insere-se no confronto entre uma atitude mais activa e outra mais reflexiva.

Assumidamente, as duas vertentes têm que estar presentes, mas nos recentes anos a

economia mundial pauta-se por uma voracidade de acção e informação, aceleração essa

potenciada pelo advento da sociedade de informação, que impede que a reflexão sobre

4 Opta-se por manter no original por se considerar que no processo de tradução a amplitude e
complexidade dos conceitos se iria degradar.
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os actos e planos das empresas, e consequentemente dos gestores, tenham lugar. Não se

advogando que a atitude reflexiva seja dominante, sustenta-se que a reflexão tem um

importante papel no trabalho de um gestor, “what managers desperately need is to stop

and think, to step back and reflect thoughtfully on their experiences. Indeed, in his book

Rules for Radicals, Saul Alinsky makes the interesting point that events, or

"happenings," become experience only after they have been reflected upon thoughtfully:

"Most people do not accumulate a body of experience. Most people go through life

undergoing a series of happenings, which pass through their systems undigested.

Happenings become experience when they are digested, when they are reflected on,

related to general patterns, and synthesized."” (Idem, Ib.: 57). Ou seja, não se afirmando

a reflexão exaustiva, defende-se que, sem a reflexão, o acto de gerir é um trabalho

mecânico e acrítico, reproduzindo apenas soluções pré-formatadas, que muitas vezes

serão desadequadas ao caso, específico, a que se destinam, como um plano onde o

ambiente sofre de turbulência. Por sua vez, a arte é um espelho da sociedade, sendo

apontada, variadíssimas vezes, como “farol” das sociedades. A sua capacidade de

reflexão sobre as acções, efeitos, causas e demais dimensões do indivíduo e da

sociedade humana é imensa. Intrinsecamente, é o produto da dimensão individual do

seu criador, o artista, que, em confronto com o meio, a sociedade onde está inserido,

produz a obra reflectindo a fricção da sua dimensão com a dimensão social, colocando-

se assim, a obra, como um catalisador do acto reflexivo em si e, como tal, um

importante artefacto de reflexão empresarial.

A segunda faceta, analítica, diz respeito à conceptualização e explanação de

conceitos respeitantes às organizações, em função de os tornar um código linguístico

comum da mesma, e não a elaboração de uma análise frágil e superficial que desmonte

os actos complexos em partes simples ignorando as suas múltiplas dimensões. Os

gestores, ao tomarem uma decisão, incorrem, sempre, num acto complexo e esse acto,

mais do que ser desmontado de forma simplificada, por exemplo: por análise de

relatórios, necessita de ser compreendido enquanto produto de vários factores e

atingindo várias dimensões. Não se pretende que a análise incorpore a totalidade da

envolvente do acto, mas que o sustenha, internamente, ao mesmo tempo que permite à

organização agir. Espera-se que o acto de analisar uma dada questão da vida

organizacional vá para além do habitual e quotidiano, muitas vezes emanadas de
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consultoras, e integre múltiplas visões da organização, não parametrizáveis por nenhum

agente externo, e construídas a partir da sua, própria, realidade. Por sua vez, a classe

criativa5 por se inserir num sector onde os processos e rotinas não estão parametrizados,

a importância dos recursos humanos ser central, e a noção dessa centralidade ser uma

realidade, tem uma capacidade analítica própria e directamente ligada à sua realidade,

organizacional, ao seu contexto, sociedade onde se insere, e às dimensões humanas dos

seus intervenientes. Se excluirmos as grandes discográficas, produtoras de cinema e

grandes editoras, esta capacidade analítica, que será na maior parte dos casos

inconsciente e sob um modelo informal não parametrizado, permite-lhes tomar

decisões, e sustentá-las dentro e fora da organização, estilhaçando os modelos e

fórmulas usuais de tomar decisões ao mesmo tempo que mantêm a capacidade

operativa. Este modo de operar, embora não replicável directamente, poderá ser uma

ferramenta de aprendizagem importante para os restantes sectores da economia,

permitindo-lhes incorporar nas suas análises mais dimensões do que aquelas que

habitualmente utilizam e valorizarem de forma diferente certos aspectos que já, destas

fazem parte.

A dimensão mundialização do gestor reflecte a dualidade conceptual entre a

mundialização e a globalização. Entende-se aqui por mundialização a visão do globo

enquanto junção das diferenças e especificidades de cada lugar geográficos e por

globalização uma visão do mundo homogeneizante, em que as diferenças de cada região

são tendencialmente minimizadas e tomadas como um dado exógeno. A visão da

globalização encerra dois tipos de perigo para os gestores: o primeiro é tomarem

decisões como se o mundo fosse homogéneo, assumindo que a estratégia que funciona

num local funcionará, tendencialmente, em todos e o segundo é que, ao tomarem o

mundo como um lugar homogéneo, perdem a noção da necessidade de se confrontarem

com realidades, e culturas, diferentes, de forma a adquirirem perspectivas diversas dos

mesmos aspectos da vida e de, nessa tensão entre o conhecido e o novo, passarem a ver

os aspectos que lhes são próximos de forma diferente. A compreensão de uma nova

realidade para um conceito (acto, aspecto, etc.) que é familiar permite que o

5 A classe criativa deverá ser entendida como incorporando os agentes que operam nos sectores
das indústrias criativas, indústrias culturais e arte, não se estando aqui a fazer uma referência ao conceito
de classe criativa como descrito por Richard Florida no seu livro: “The Rise of the Creative Class” (Basic
Books; 1st edition, 2002)
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conhecimento sobre esse conceito se altere e se consolide numa nova visão que

incorpora múltiplas realidades, aumentando, assim, a capacidade cognitiva e de tomada

de decisões com base e em função dele. A globalização, por seu lado, permite aos

gestores tomarem as decisões a partir de um quartel-general, representando, assim, uma

visão que permite reacções mais rápidas aos sinais do mercado, embora com maior grau

de “miopia”. Por outro lado, a mundialização obriga os gestores a estarem no terreno,

impelindo-os a viajarem pelos mercados onde operam e a permanecerem nesses locais

tempo suficiente para incorporarem nas suas estruturas cognitivas, logo de decisão e

planeamento, as especificidades sociais da região e harmonizá-las com os seus

conhecimentos, e percepções, prévios. Este processo levará a que, mais do que gerir

mercados, os gestores tenham como função gerir contextos desses mercados, de forma a

maximizar as suas estratégias, adaptando-as e diferenciando-as consoante as zonas a

que se dirigem. Face à perspectiva da globalização, mercados que se aglutinam

formando um mercado mundial, introduz-se tensão pela diversidade de contextos que

uma mesma organização tem de abordar, sem no entanto perder a sua identidade.

Assim, a tarefa do gestor é mediar o ponto onde a identidade corporativa,

necessariamente construída num dado contexto, se confronta com as diferentes

realidades, de forma a que as acções, estratégias e planos da organização surtam os

efeitos desejados. Os produtos artísticos, e em certa medida os emanados das indústrias

criativas e culturais, embora não reflictam uma preocupação com os diferentes

contextos a que se destinam, dado que são marcados por um contexto e que não podem

ser alterados (seria impensável alterar um quadro português para o exibir no Japão)

apresentam a qualidade de serem representativos de uma dada realidade. Esse atributo

permite um certo grau de confronto, com a amplitude a depender da arte que

considerarmos, uma peça de teatro, ou filme, terá, à partida, um maior grau de

representatividade da sua origem que uma escultura ou pintura, não devendo no entanto

ser descartada a capacidade simbólica destas formas de arte, com reduzidos custos,

tanto temporais como financeiros, uma vez que falamos da fruição da obra e não da sua

aquisição. Não se defendendo que os gestores devam prescindir de experienciar a

realidade no terreno, este confronto por objectos artísticos pode constituir uma forma

razoável de estender a compreensão dos contextos onde a organização opera a toda, ou

parte, da sua estrutura de recursos humanos.
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O quarto aspecto, colaborativo, centra-se nas qualidades de gestão de recursos

humanos que um gestor deverá possuir. Mais do que gerir os recursos humanos,

defende-se aqui a gestão das relações entre eles. Esta diferença do objecto de gestão, das

pessoas para as relações entre pessoas, coloca a ênfase na acção do grupo, pondo em

causa a noção comum de liderança. De facto, ao se colocar a ênfase na colaboração o

gestor passa a incorporar o grupo como um membro e não (apenas) como seu líder. O

gestor passa a gerir o grupo de forma imersiva, dando-lhe poder e fomentando o seu

compromisso para com a organização. Esta perspectiva deriva da noção de que não é o

gestor que efectua a maior parte das tarefas da organização, não é ele que tem o maior

grau de conhecimento sobre a maior parte das tarefas e não é ele que faz com que as

tarefas sejam executadas, mas sim as pessoas presentes naquela tarefa. Tendo isso em

mente, a visão do gestor enquanto líder perde importância, sobressaindo a sua

capacidade de entender os indivíduos da organização de uma forma mais abrangente e

harmonizá-los com as estratégias e objectivos da organização. O sector cultural tem

vindo a incorporar esta visão da gestão dos recursos humanos desde o início do século

XX. É particularmente visível em companhias de artes performativas e em projectos que

associam vários criadores. As companhias de artes de palco enfrentam a necessidade de

gerir as relações entre os seus artistas, pois a urgência de serem criadores e não meros

executantes torna as relações de confiança e hierárquicas tensas, bem como pela

necessidade de entregar a obra numa data fixa. Não se nega o papel do encenador,

maestro ou coreógrafo enquanto líder, muitas vezes autoritários, mas ressalva-se que

mesmo a sua liderança incide mais sobre as ambições, desejos e relações dos membros

do que sobre a parte técnica da execução. O outro caso destacado, projectos em

colaboração, são uma realidade da área cultural em virtude da falta de recursos

financeiros e da valorização que um agente faz do trabalho do outro. Esta junção entre

pares com o intuito de produzir algo torna particularmente pertinente a gestão das

relações, uma vez que são as relações que se estabelecem entre os agentes que permitem

o surgimento, desenvolvimento e concretização dos projectos. Assim, não seria

exequível a gestão dos recursos humanos ser feita de outra forma, quer pelo não

reconhecimento da liderança de forma autoritária, quer por as áreas de especialidade

serem diferentes e se reconhecer o trabalho do outro agente, não sendo, portanto, crível

instruí-lo sobre a forma como o fazer. Dado o passado histórico do sector cultural nesta
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visão de gestão de recursos humanos, poderá ser benéfico às empresas observarem a

forma como esta é feita nas organizações culturais para depois a adaptarem às suas

realidades.

A última faceta das dimensões realçadas, relativa à acção, centra a sua

problemática em duas dimensões essenciais às organizações: a mudança e a

continuidade. É aqui defendido que a mudança sem continuidade redunda num caos

infértil e que a continuidade sem nunca haver mudança constitui uma estratégia

desadequada à realidade. De facto, a recente noção de que a mudança é uma estratégia

desejável e que mudar é algo que as organizações necessitam de fazer não pode ser

separada da continuidade. Mudar sem depois se continuar pela direcção que essa

mudança aponta é um desperdício de recursos que não poderá trazer benefícios à

organização. O papel do gestor é preparar a organização para mudar quando necessário,

ao mesmo tempo que sustenta, e dá força, às partes que continuam a efectuar um

trabalho de continuidade. Contudo, a mudança não é algo que obedeça a planos

inflexíveis, é um processo desconhecido antes de ser efectuado e que ocorre a ritmos

exógenos ao planeado. O gestor tem que conseguir fundir uma postura reflexiva e

analítica com uma postura mais focada na acção. Como qualquer processo

desconhecido, a mudança é um processo de aprendizagem, exigindo aos gestores que se

mantenham despertos para o que se altera e que o acomodem dentro das especificidades

das organizações, não podendo ignorar a possibilidade de enfrentarem resistências

internas e terem que as gerir ao mesmo tempo que o processo ocorre. No que concerne a

esta faceta, poderemos ter duas vertentes de aprendizagem com o sector cultural. A

primeira consiste em objectos artísticos que representam elevados graus de mudança

face aos que os antecederam. As correntes artísticas do século XX têm como principal

atributo o rompimento com o passado, a necessidade de mudar a forma de expressão de

um retrato da realidade para algo mais conceptual. Assim, quadros do cubismo ou obras

do dadaísmo, simbolicamente, representam cortes com o passado, mudanças acentuadas

e a sua fruição, enquadrada, pode ajudar os gestores a reflectirem sobre as mudanças

que têm de operar nas suas organizações. A segunda vertente consiste na análise de

casos de organizações/agentes culturais que efectuaram profundas mudanças com
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sucesso. A título de exemplo teremos o caso dos Genesis6 que, depois de surgirem no

final da década de 60, obtiveram sucesso como banda de “rock progressivo” até à saída

do seu vocalista em 1975, altura a partir da qual encetaram um trajecto, com um novo

vocalista, que lhes granjeou sucesso enquanto banda de música “pop” até finais da

década de 90.

A associação destas cinco facetas nos gestores actuais permite que abordem as

organizações de forma mais dinâmica e incorporando a complexidade e a diversidade

associação destas facetas revela-se num processo dinâmico, em que cada uma entra em

acção como forma de complementar as outras, em prol dos melhores actos de gestão − 

nas palavras, mais claras e elucidativas, dos autores que temos seguido, o gestor

atravessa as seguintes fases: “You analyze, then you act. But that does not work as

expected, so you reflect. You act some more, then find yourself blocked, realizing that

you cannot do it alone. You have to collaborate. But to do that, you have to get into the

world of others. Then more analysis follows, to articulate the new insights. Now you act

again - and so it goes, as the cloth of your effort forms.” (Idem, Ib.: 63). É esta dinâmica

que, depois de ser transversal à organização como um todo, permite que se abordem

mercados e contextos de forma mais preparada e tendo em conta mais informação nas

suas decisões. Não sendo particulares de um ou outro sector, as valências dos gestores,

segundo a perspectiva apresentada, são aplicáveis a todos os sectores da economia, e

marcados por estes. O conceito que a seguir é apresentado, e discutido, poderá, neste

âmbito, ter uma aplicação decisiva.

6 Banda britânica surgida no ano de 1967 e que alcançou elevado sucesso nas décadas de 70, 80 e
90.
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Workart

“creativity, imagination and the ability to adapt competencies which are developed

through the Arts education are as important as the technological and scientific skills”

Koïtchiro Matsuura, Director Geral da UNESCO

Iniciamos a explanação do conceito, workart, com a sua definição, por

considerarmos que a sua complexidade é melhor entendida se provermos o leitor de um

enquadramento antes de maiores desenvolvimentos. Assim, é aqui adoptada a definição:

“To register as workart, a process or artefact needs to be, or invoke the unusual. It also

needs to provide some kind of shift—this can be emotional, sensory, and/or cognitive.

And this aesthetic shift must exist in dynamic tension with the usual and the known. It is

this tension between one set of understandings, knowings, and feelings and another (or

multiple others) that gives workart its ability to vibrate, resonate, and enliven… A

workart approach relies more on social process to achieve conceptual breakthroughs

rather than finished objects (though artefacts are interwoven throughout), and

organizational routines often constitute a primary art medium.”(Barry & Meisiek 2008:

25). Outros termos, como: “arts-inbusiness, art-and-economy, organizational art, and

art-and organization studies” (Darsö, 2004, cit in Barry e Meisiek, 2008: 6), têm vindo a

ser sugeridos ao longo dos anos. A nossa opção pelo conceito de workart justifica-se

pelo seu carácter mais abrangente, evitando, assim, o risco de excluir dimensões

relevantes da intervenção das artes em contexto empresarial. Na mesma linha de

abrangência, a utilização do termo arte deve ser vista como incorporando as indústrias

culturais e as indústrias criativas, definidas no Relatório da União Europeia para as

Indústrias Criativas7, e não no sentido estrito do termo.

Como se constata, pela definição, o conceito de workart acompanha a definição

e mutações da arte, estando em causa o processo, a reflexão sobre o método e as

mudanças sociais, e não apenas o objecto final. Veja-se o caso do Fontanário8 de

Duchamp, tanto a conceptualidade que ele reflecte, como os discursos e actos que essa

7 Publicado pela Comissão Europeia em Maio de 2007
8 Também conhecido por fonte. A obra foi concebida em 1917, sendo a mais famosa obra de arte

Ready Made e um dos expoentes máximos do dadaismo francês.
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mesma obra vai originando ao longo dos anos, alguns dos quais antagónicos à

materialidade e unicidade de uma obra, mas incorporando o conceito subjacente à

mesma. Será, então, fácil de perceber os riscos inerentes à utilização de workart como

ferramenta de gestão: do mesmo modo que potencia os benefícios pode, por excesso de

estímulos, redundar num caos infértil.

Cronologicamente a introdução de arte na empresa inicia-se pela constituição de

colecções de arte, “tendo como intento o engrandecimento de quem as faz e nada mais”

(Craft 1979: 20). Assim, os primeiros indícios da intersecção entre arte e empresa muito

pouco têm a ver com o entrecruzamento da arte e da gestão, não sendo,

intencionalmente, procurados benefícios para a orgânica empresarial. Cabe-nos

acrescentar que a constituição de colecções, privadas, por parte das empresas, além da

procura de um dado estatuto social, seria também um investimento em activos com uma

elevada taxa de rentabilidade, comportamento visível em empresas japonesas até à

década de 90. Recentemente, tem-se registado a constituição de colecções de arte como

instrumento de intervenção activa na construção da identidade corporativa, pondo em

causa ideias preestabelecidas e obrigando à reflexão. Exemplo disso é a colecção da

Novo Nordisk, empresa farmacêutica, promovida pelo director Mads Øvilsen, (caso

estudado por Aunstrup, Rasmussen, Øvilsen and Fisher, em 2000). Øvilsen tomou a seu

cargo a constituição de uma colecção de arte moderna, incorporando obras provenientes

de artistas desconhecidos. A opção por obras de artistas anónimos permitiu-lhe adquirir

um instrumento de intervenção de baixo custo e com um forte potencial de rentabilidade

no futuro, em caso de venda. A curadoria, segundo Øvilsen, não teve como premissa o

embelezamento do espaço de trabalho, mas sim a capacidade de compelir os

funcionários a reflectirem sobre si mesmos, o local onde trabalhavam e a razão pela

qual o faziam. De notar que falamos de uma empresa farmacêutica e não de uma

empresa que incorpore intensivamente uma disciplina artística ou para-artística. A

colecção foi recebida, pelos trabalhadores, com desconforto e alguma resistência à sua

instalação no espaço de trabalho. Anos mais tarde, foi-lhes dada a possibilidade de

mudarem o conjunto das obras para outro espaço, opção que recusaram unanimemente

com o argumento de que a colecção simbolizava a capacidade de empreenderem

projectos com elevado risco e resultados imprevisíveis.
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O crescimento do mercado internacional de arte, a necessidade das organizações

culturais efectuarem uma gestão profissional em virtude dos cortes de apoios públicos

sofridos a partir da década de 60 e a introdução de novos campos de fulgurante

crescimento, como o design, o entretenimento (englobando televisão e jogos de vídeo) e

a publicidade, originou o aparecimento de novas disciplinas de gestão, e em particular a

necessidade de criar uma disciplina de gestão cultural − organizational art ou art’s 

management. Estando o tema desenvolvido em capítulo prévio deste trabalho, fica, aqui,

apenas o apontamento da sua emergência.

O passo seguinte desta “intromissão” entre arte e empresa foi, como expectável,

a introdução de ateliês ou residências artísticas nas instalações das empresas. Para este

passo muito contribuíram as obras de Joseph Beuys e Andy Warhol9, ao aprofundarem

problemáticas próximas às empresas nos seus trabalhos, tendo sido a temática da

produção de massas amplamente retratada pela pop art. As primeiras acções,

consistentes, deste tipo ocorrem na década de 70, no Reino Unido, pelo programa de

residências em empresas de Latham and Steveni. Estas acções tinham como objectivo

principal, declarado, aproximar os artistas das temáticas que queriam tratar – a realidade

da sociedade industrializada, bem como aproximar os artistas de prováveis mecenas,

não havendo a consciência dos potenciais benefícios, que esta forma de intervenção

poderia trazer, para a empresa. Este desequilíbrio de benefícios mudou quando os

gestores se aperceberam que os artistas tinham características e perspectivas que

poderiam ser úteis na construção de dinâmica organizacionais. Assim, nasce o workart

enquanto ramo de consultoria.

A consultoria vinda das artes é, então, vista como um modo de aumentar a

capacidade de inovação e criatividade no seio das empresas. O primeiro projecto,

extensamente documentado deste novo tipo de consultoria acontece com a Xerox Parc,

de 1977 a 1984 (Harris, 1999). Um grupo de artistas a trabalhar em Media, designers

9 Joseph Beuys foi um artista alemão que se expressou em vários meios, incluindo pintura,
desenho, escultura, performance e vídeo. Integrou-se no Movimento Fluxus do qual foi o principal
representante, tendo aproximado o seu trabalho artístico da sua crença em que a arte deveria ter um papel
interventivo na sociedade. Andy Warhol é considerado a maior figura da pop art, tendo as suas obras
inscritas enquanto pintura e realização cinematográfica. Tanto Warhol como Beuys tiveram um imenso
impacto na arte produzida na segunda metade do século, bem como na aproximação da arte a outros
campos sociais e económicos.
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principalmente, foi convidado a colaborar com o departamento de desenvolvimento de

produtos da Xerox. Artistas e investigadores partilharam o espaço e ferramentas de

trabalho com diferentes fins: os artistas estavam interessados em produzirem novas

obras de arte e os investigadores produtos para o mercado. Neste contexto, surgiram

projectos inovadores, que poderiam ser encarados como inovação radical, ou de

destruição criativa, na concepção shumpeteriana do termo10, mas que falharam a sua

entrada no mercado. Este facto fez com que a Xerox desistisse do projecto e pôs em

causa a validade desta forma de consultoria. Os projectos seguintes foram mais

cautelosos na forma de utilizar o workart. Surgiram projectos na Unilever UK, que

apresentaremos neste trabalho, na Siemens, na Volvo e na Bang & Olufsen

documentados por Darsö (2004) e Boyle & Ottensmeyer (2005). Nestes casos, foi

pedido aos funcionários de cada empresa que tomassem a posição de artistas e aos

artistas que os orientassem e formassem, nos seus métodos e instrumentos de trabalho.

Pediu-se, também, aos artistas que reflectissem com os funcionários das empresas sobre

as razões da utilização dos métodos e o que cada realidade poderia traduzir. Ao

contrário do primeiro projecto com a Xerox, não houve aqui a observação do trabalho

dos artistas, mas antes um despertar de sensibilidades artísticas nos funcionários das

empresas. Os projectos tomaram a forma de voluntariado, mas, a partir de um certo

tempo, formaram-se, em cada uma das empresas, grupos de trabalho representativos. Os

projectos foram considerados como bem sucedidos, tendo a Bang & Olufsen mudado

radicalmente a sua linha de produtos e passado do segmento de produtos de alta

qualidade sonora para produtos de alta qualidade sonora com design de fronteira. Os

últimos projectos de consultoria pela arte, Skådebanan na Suécia (Styhre & Eriksson,

2007), e o NyX Project na Dinamarca (Barry & Meisiek, 2005), ocorreram no início do

século XXI e tinham como intento tornar as organizações mais inovadoras e criativas.

Os projectos passaram pelas fases de definição das problemáticas e de encontrar

soluções relevantes e comercialmente interessantes para as empresas. Os artistas

envolvidos não tinham como objectivo a produção de objectos artísticos para as

empresas, mas sim trabalhar com os funcionários perspectivas de ver os problemas e

10 “Creative destruction: the creation of new modes of productive transformation destroyed
existing modes that had themselves been the result of innovative enterprise in the past” (Schumpeter,
1911, cit in Lazonick, 2006: 32)
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modos de os resolver. Os dois projectos atingiram os fins a que se propunham, tendo o

NyX Project granjeado lucros, directos e indirectos, às empresas que nele participaram;

originaram novos produtos; reduziram as falhas e defeituosos; e permitiram economias

de escala em algumas empresas participantes11.

Em paralelo à crescente aplicação de workart tem-se vindo a registar um

progressivo interesse académico neste âmbito, que, não sendo confinado à teorização

dos seus efeitos nas empresas, se preocupa também com a sua incorporação em

programas de licenciaturas e pós-graduações.

A utilização da arte no plano do ensino tem-se consubstanciado na utilização de

cada uma das artes para fins específicos, sendo uma metáfora ou uma simulação do que

se pretende tratar. A reflexão ocorre, tendo como veículo diversas disciplinas artísticas:

tem-se vindo a utilizar a “olaria para teorizar e ensinar gestão (Mintzberg, 1987); obras

de Cervantes, Dante e da Escola Russa têm sido usadas para ensinar e despertar

capacidades de liderança (March & Augier, 2004 e Whitney & Packer, 2000); o jazz

para gestão da improvisação (Hatch, 1999); o teatro e demais artes de palco para ensinar

e reflectir sobre gestão de projectos (Austin & Devin, 2003) e gestão comercial.” (Barry

& Meisiek, 2008: 17). Esta temática foi tratada extensamente por Davel, Vergara, &

Ghardiri no livro Administração com Arte (2007), onde, com 29 relatórios de campo, se

retratam múltiplas experiências no ensino de comportamento organizacional, cultura

organizacional, gestão de equipas, gestão de decisões e marketing, com o contributo do

cinema, música, teatro ou dança.

Ao mesmo tempo, académicos das áreas sociais e das áreas médicas, psicologia,

psiquiatria, neurologia e antropologia, estudam o raciocínio subjacente à criação

artística, comparando-o com o raciocínio subjacente à tomada de decisões em contexto

empresarial e à resolução de problemáticas no mesmo contexto. António Damásio,

neurologista, no livro O Erro de Descartes (1994) aponta que as áreas cerebrais

responsáveis pelas atitudes racionais e pelas tomadas de decisão são as mesmas que

processam as emoções e sentimentos. O processamento de sentimentos e emoções

acontece, cronologicamente, na vida humana, antes das atitudes racionais e da

11 O caso NyX Project será tratado, de forma mais detalhada, numa secção subsequente.
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influenciando-as indelevelmente, sendo que “os sentimentos influenciam o

funcionamento do cérebro e a capacidade cognitiva relativamente à realidade

empresarial. A sua influência é imensa.” (Idem, Ib.: 158-160). Assim como Damásio,

Ellen Dissanayake, antropóloga, vê a expressão artística como uma necessidade humana

básica, defendendo que as imagens, a música, a literatura e peças capazes de gerar

emoções (em suma, expressões artísticas mas não só) contribuem tanto como a

linguagem para o crescimento do conhecimento humano.

Apesar de recente, o conceito workart tem apresentado uma rápida mutação ao

longo do tempo, sendo cada vez mais profunda a sua ligação intrínseca com a gestão

(Figura 1).
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o longo dos últimos 50 anos têm-se aprofundado as técnicas e os métodos de

ão de workart. O processo continua a evoluir, mas aceita-se, neste momento e

te empírico, que, para uma rigorosa intervenção das artes na empresa, é

rio cumprir os seguintes seis pontos:

1. Focalizar nas problemáticas empresariais – os programas não podem ter

como finalidade o patrocínio da arte ou dos artistas;

2. Balizar o programa pelos maiores objectivos, “pecar por excesso”. Nem

tudo será atingido, mas permite que o efeito do trabalho com os artistas

seja mais prolífero;

Fonte: Barry & Meisiek, 2008: 33
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3. As chefias/quadros devem estar receptivos a múltiplas abordagens ao

problema definido e empenharem-se activamente na sua resolução. O

exemplo dos quadros é uma mais-valia real para o sucesso do programa;

4. Aplicar o programa com o maior número de formas de arte envolvidas.

Cada um dos ramos artísticos tem mais efeito no desenvolvimento de

certas capacidades que outras. A utilização de um largo número de

disciplinas permite a complementaridade no desenvolvimento de

competências;

5. O mediador do programa tem que ser capaz de entender os códigos

linguísticos dos gestores/empresas e dos artistas, harmonizando-os. É

importante que os artistas compreendam que as empresas são

organizações vocacionadas para os lucros e para o cumprimento de

objectivos e que, com isso em mente, consigam trabalhar o mais

abertamente possível com os recursos humanos da empresa;

6. É necessário um empenho sério e real nas acções a concretizar. O apoio

teórico da empresa não é suficiente, é preciso que toda a organização

perceba a validade das acções e se empenhe seriamente na sua

concretização.

As opiniões, conhecidas, sobre workart são cada vez mais positivas e provêm de

contextos cada vez mais diversos. Exemplo disso são as declarações do antigo

Secretário de Estado para o Trabalho dos Estados Unidos da América, respeitado

economista, especialista em economia do trabalho e membro da Johns Hopkins for

Policy Studies, Arnold Packer, num artigo intitulado “Arts and Learning a Living” (1996:

99-114), onde discutiu o casamento das artes com o know-how do local de trabalho:

“Experiences in the arts teach skills that can be transferred to the workplace.”

(Refere, neste ponto, a afectação de recursos, competências sociais, competências

relacionadas com a informação, compreensão de sistemas e selecção e

operacionalização com tecnologia.)

“Knowledge of the arts enhances effective communication.”

"[Arts experience leads to] an ‘artful’ approach to problem-solving.”
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Consideramos que, após a exposição do processo evolutivo de workart fica clara

a sua capacidade de promover a mudança, o surgimento de novos pontos de vista e de

maneiras de resolver problemas, de melhorar as capacidades de comunicação e de trazer

um efectivo valor acrescentado a algumas áreas de trabalho, como as vendas e o

marketing. Em suma, a “intrusão” das artes na empresa é cada vez menos ornamental ou

de legitimação social e mais de consultoria de gestão/recursos humanos, assim como

uma ferramenta dessa mesma gestão.
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Uma hipótese de método – CoLLab

“Picasso obviously viewed his art as a business, which it was. I view my business as an

art, which it is. You should view your work that way too.”

Donald Trump

Lotte Darso teorizou e desenvolveu na prática o confronto, e os ganhos que daí

advém, da arte com a empresa no Learning Lab Denmark, formando, de maneira a

operacionalizar a teoria, CoLLabs (Collaboration Learning Laboratories) de intervenção

em projectos específicos, tendo exposto teoricamente os seus pressupostos no livro

Artful Creations: Learning Tales of Arts in Business (2004). É na teoria desenvolvida

por Lotte Darso que se baseia o método a seguir exposto.

A teoria assenta no pressuposto de que a arte tem quatro papéis fundamentais na

empresa:

1. Decorativo;

2. De entretenimento;

3. Instrumental;

4. De desenvolvimento estratégico.

A arte enquanto instrumento decorativo, além de todo o potencial estético de

embelezamento, assume a forma de mediador, tem o papel de enviar mensagens aos

colaboradores, fornecedores e clientes, exprimindo a cultura da empresa de forma

subliminar.

A arte como entretenimento tem por função premiar colaboradores ou clientes,

passando esta vertente pela oferta de bilhetes para diversos espectáculos, bem como

trazer expressões artísticas para dentro da empresa, por exemplo, através da realização

de um concerto, como um quarteto de jazz no hall de entrada. Mais uma vez, é possível

utilizar a arte ao serviço da empresa ao seleccionar os espectáculos que se proporcionam

de maneira que a pessoa premiada esteja exposta a um estímulo que também beneficie a

empresa.

Instrumentalizar as disciplinas artísticas consiste em utilizar técnicas artísticas,

tendo-se vindo a privilegiar as artes de palco e circenses, de modo a melhorar um
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determinado aspecto na empresa. Normalmente, esta função da arte é utilizada na

construção e no melhoramento das equipas de trabalho ou na organização geral da

empresa.

Por fim, a arte como instrumento, e parte integrante, do desenvolvimento

estratégico da empresa é a forma mais complexa e interessante do confronto arte e

empresa aqui apresentado. Pretende-se que a arte contribua para o desenvolvimento

pessoal dos indivíduos (artmind cognition) (fig.1) e que a empresa venha a beneficiar. A

função da arte é proporcionar um campo mais adequado ao desenvolvimento de

capacidades: de inovação, tanto incremental como radical, utilizando por exemplo a

conceptualidade das artes plásticas contemporâneas; ou de organização, através do

convívio com uma companhia de teatro (metaphor/analogy). Embora este último estado

de aplicação de programas artísticos seja usado para a resolução de problemas

específicos da empresa, a expectativa é mais abrangente e profunda: espera-se que as

mais-valias sejam incorporadas nos indivíduos, tornando-os seres humanos mais

completos e activos, e que isso beneficie, subsequentemente, a empresa. Neste sentido,

a resolução dos problemas pode ser perspectivada como o objectivo primário, enquanto

o desenvolvimento de capacidades individuais corresponde a um objectivo secundário,

ou uma externalidade positiva desejável.

Esta teoria tem ainda a seu favor os estudos de David Wolfe, no Social

Cognitive Neuroscience Laboratory12 que indicam que 95% da actividade mental

respeitante à tomada de decisões é desenvolvida de forma inconsciente, tornando-a

assim especialmente permeável às influências da arte. Por seu turno, vários estudos do

Lieberman Research Worldwide apontam que qualquer trabalhador, independentemente

do sexo, da idade ou da formação, é passível de se tornar mais irreverente e propenso à

inovação se inserido num ambiente que estimule o seu inconsciente de forma activa13.

Tais estudos vêm novamente corroborar o importante papel que a arte pode adquirir no

contexto empresarial.

O interessante nesta abordagem, face às tradicionais técnicas de resolução de

problemas e desenvolvimento de capacidades, são as externalidades positivas que esta

12 In www.scn.ucla.edu/ acedido em Maio de 2008
13 In www.lrwonline.com/2 - acedido em Maio de 2008
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gera. O efeito da aplicação da arte como meio de resolução de problemas ou de

desenvolvimento de capacidades tem um efeito temporal longo, onde o

desenvolvimento de capacidades não planeadas é uma realidade visível e mensurável.

Ou seja, enquanto nas técnicas tradicionais o objectivo é resolver determinado problema

ou potenciar determinada capacidade, aqui a tónica principal é colocada no

desenvolvimento pessoal dos colaboradores, pressupondo que, no futuro, ele reverterá

positivamente para a empresa. Tendo em conta este efeito, convém referir que o risco da

aplicação desta técnica sem cuidadosa preparação é elevado, visto que é real a

possibilidade de falhar em resolver o problema inicial, ou ainda de falhar na

potencialização da capacidade planeada do indivíduo em causa.

Para que a teoria desenvolvida no Learning Lab Denmark passasse à prática e

fizesse o seu teste de realidade foi desenvolvido o conceito de CoLLab:

Co – para colaboração, característica fundamental à partilha de conhecimento,

tácito ou não, entre indivíduos de diferentes áreas na resolução de um problema ou

problemática;

L – de Learning (aprender), objectivo principal de todos os intervenientes no

processo, não apenas daqueles ao qual o problema em discussão diz directamente

respeito;

Lab – para laboratório, local seguro para a experimentação e exploração de

novos conceitos e soluções. Deste modo, os efeitos negativos da experimentação são

minimizados e permitem uma aprendizagem que integra métodos científicos em

associação com ideias e conceitos menos estruturados, como os da arte.

O funcionamento de um CoLLab, em muitos aspectos incorporando o método

científico de experimentação, começa com a apresentação do problema, a definição do

que já se sabe sobre a questão, a escolha dos participantes, a duração e o local onde se

vai realizar. A esta fase dá-se o nome de fase de exploração. A fase seguinte é a de

experimentação. Efectuam-se experiências reunindo o conhecimento dos intervenientes

e dos resultados retiram-se conclusões e efectuam-se novas experiências com o

conhecimento que as primeiras originaram. Pratica-se o método iterativo. Por fim, a

última fase é a de aplicação. O conhecimento/solução consolidado é posto em prática
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para a resolução da questão e são publicados output-books do trabalho realizado e das

soluções criadas.

Existem, tipicamente, três tipos de CoLLab, com especificidades próprias, de

modo a melhor responderem às solicitações: CoLLab de Project Management, CoLLab

de Inovação e CoLLab de Organização.

Os diversos CoLLabs foram aplicados na prática, tendo tido resultados

extremamente positivos em empresas como Bang & Olufsen e Volvo, e tendo, ainda,

decorrido um CoLLab com o fim de promover a mudança no Ministério das Finanças

Dinamarquês, que começou em Junho de 2005 e se prolongou até ao fim do Verão de

2006 (os resultados estão apenas disponíveis em Dinamarquês, segundo contacto com a

autora em 2008 e em 2010).
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Casos de referência

“The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones”

John Maynard Keynes

Os casos de referência seleccionados obedecem a um critério de

representatividade da diversidade aplicativa de um conceito de workart. Assim, foram

escolhidos três casos de aplicação madura de um processo de workart, que em nosso

entender fornecem uma perspectiva abrangente. Foram escolhidos os casos: Catalyst –

Unilever UK, “Gestão Criativa em Organizações Dinâmicas” – Babson College e NyX

Innovation Alliance Programe. Seria importante apresentar, ainda, as experiências

prévias feitas em Portugal, pois, embora sejam aplicações parciais de workart,

representam as primeiras aproximações à área. Contudo, por questões de espaço

limitamo-nos a remeter esse assunto para working paper previamente publicado:

Moreira, 2008.

O projecto Catalyst da Unilever UK foi escolhido por se tratar de uma

experiência de longa duração, três anos, não ter um objectivo definido e enfrentar

mutações durante o seu trajecto. A escolha do módulo de gestão criativa do Babson

College é uma visão sobre as potencialidades formativas na gestão, que toma especial

relevância por ser em contexto académico e ser um MBA de referência na sua área de

especialização. O último caso, NyX Innovation Alliance Programe, foi escolhido pela

sua curta duração, por ser aplicado em múltiplas empresas ao mesmo tempo seguindo as

mesmas directrizes, pelos seus objectivos claramente definidos e pelos múltiplos

resultados que demonstra ter originado.

Unilever UK

O programa Catalyst da Unilever UK começou em 1999 com o intuito de

melhorar a criatividade e a capacidade de inovação dos funcionários. A Unilever UK

dividia-se, à data, em: Lever Fabergé Home & Personal Care, Foods e Ice Cream &

Frozen Foods, tendo o programa começado pela Lever Fabergé Home & Personal Care.
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Após dois anos de experiência, o programa foi alargado à Ice Cream & Frozen Foods

(Boyle & Ottensmeyer, 2005 e Buswick, Creamer & Pinard, 2004)14.

Nos seus primeiros tempos, o programa Catalyst, apesar de não ter uma clara

orientação para problemas específicos da empresa, trouxe energia, criatividade e uma

perspectiva externa. A orientação para objectivos foi evoluindo com o tempo e

materializou-se em quatro grandes áreas: comportamentos, maneiras de pensar,

capacidades de comunicação e problemas empresariais específicos. Este programa

acrescenta uma nova dimensão aos programas/projectos deste tipo, uma dimensão

temporal superior. Enquanto a maior parte dos programas se constituem em acções

pontuais, com o intuito de resolver um problema específico e balizado no tempo, o

programa Catalyst, tendo recursos limitados, tem uma dimensão temporal superior e

uma orientação de trabalho mais abrangente, visto não ser especificamente direccionado

a um problema, mas, sim, abarcando os problemas que foram surgindo à empresa, e

tendo como intuito uma transformação de fundo das estruturas de pensamento dos

recursos humanos. Esta abordagem foi possível porque a direcção da Unilever UK, e

mais especificamente o Director Geral Keith Weed, da Lever Fabergé, tinha uma visão

integrada do programa e não uma visão casuística para o mesmo. Essa visão permitiu

que o Catalyst beneficiasse todo o corpo de recursos humanos, se estendesse no tempo e

se apoiasse em diversos ramos artísticos, e não apenas numa disciplina artística. Um

exemplo do ponto de vista mais abrangente que pautou o Catalyst foi dado quando o

Director do Centro de Inovação para a Europa, Sean Gogarty, pediu a um poeta para

trabalhar com eles. A poetisa Jackie Wills trabalhou seis meses com a equipa de

Gogarty, não lhe tendo sido dado um objectivo empresarial a cumprir. A visão de

Gogarty era que o trabalho com a poetisa ajudasse a mudar a maneira de pensar, dele e

da sua equipa. Considerava que trabalhava num sector em que o crescimento era lento e

que, portanto, o problema a resolver não era específico, mas sim de fundo. Gogarty

reconhecia que: “creativity is the key to reframing the market,” e, como tal, o trabalho

com Wills teria que ser profundo e não de resolução específica. Gogarty pediu

especificamente um poeta, em detrimento de outra disciplina artística, por considerar

14 As citações deste capítulo são retiradas destas duas fontes indicando-se seguidamente apenas o
ano, para as distinguir.
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que o sector onde trabalhava tinha uma base linguística muito forte. A escolha do poeta

recaiu sobre Wills pela sua experiência no campo empresarial, pois, tendo sido

jornalista, compreenderia tanto as especificidades do mundo empresarial como do

artístico, e seria capaz de um discurso harmonizante. O processo foi parcialmente bem

sucedido no que respeita à equipa de Gogarty e bem sucedido no que respeita ao próprio

Gogarty, que afirmou que o trabalho com Wills lhe permitiu adquirir estruturas de

raciocínio inteiramente novas (2004: 5-7).

O programa Catalyst trabalhou com criativos de diferentes áreas para atingir

diversos objectivos e trabalhar as várias áreas da empresa. Com o fim de desenvolver

novas equipas e de aumentar a eficiência de equipas existentes foram utilizadas as artes

de palco, desde directores de teatro a dramaturgos. O trabalho desenvolvido nestes

campos configurou-se na impersonalização, por elementos da Unilever, dos papéis de

director artístico, encenador e actores das peças envolvidas, havendo um processo de

transição das peças para situações empresariais. Estes programas originaram uma

reflexão sobre os métodos e comportamentos adoptados, dando origem a pequenos

ajustes nos grupos de trabalho de forma a tornarem-se mais produtivos. Por norma, cada

um dos ateliês tinha uma duração média de 3 meses, estando as companhias, directores

e dramaturgos em residência permanente nas instalações da Unilever. Realizaram-se

instalações artísticas, com o intuito de reflectir sobre a satisfação e a dicotomia

aspirações – realidade. Para que este projecto se realizasse, além do habitual método de

entrevista, foram colocadas, em cada piso, diversas superfícies sensíveis à pressão e

pedido aos funcionários que as pisassem (ou não), consoante sentissem que estavam a

ter um dia divertido na empresa, ou, pelo contrário, se tivessem tido o apoio de um

colega, ou ainda, se sentissem que a empresa era o local onde queriam efectivamente

estar nesse dia, se tivessem corrido um risco nesse dia, se sentissem que a burocracia

estivesse a atrapalhá-los ou se sentissem que aquele dia seria vitorioso... O projecto foi

um sucesso e os funcionários pisavam, ou mesmo saltavam, em cada uma das

superfícies sempre que sentiam necessidade. As superfícies tinham cores associadas ao

seu sentido e, consoante a superfície mais pressionada, em cada um dos pisos, um

dispositivo electrónico apresentava a cor correspondente, sendo assim possível aferir em

tempo real o humor e o ambiente vividos pelos funcionários. Como os resultados eram

visíveis por todos, e a divisão por pisos era também uma divisão por departamentos,
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criou-se uma pressão positiva para que cada um dos pisos fosse o de melhor ambiente e,

dadas as características escolhidas para as superfícies, que fosse o de maior

produtividade.

A participação no programa era voluntária, e, como tal, nem todos os recursos

humanos aderiram de imediato. Um dos métodos utilizados no recrutamento de

voluntários foi a realização de ateliês que, aparentemente, nada tinham a ver com

objectivos empresariais. Apesar dessa aparente não relação, todos os ateliês

desenvolvidos tinham o objectivo de aperfeiçoar uma competência que seria útil à

empresa. Um exemplo desse recrutamento é o caso Leanne Gorin, uma das gestoras de

produtos da Unilever. Gorin não participou no Catalyst inicialmente, pois não percebia

qual seria a mais-valia dessa participação. No entanto, decidiu inscrever-se numa

formação de fotografia, como escape criativo ao seu trabalho usual. O ateliê de

fotografia não estava explicitamente relacionado com o trabalho desenvolvido na

Unilever, sendo apresentado como uma formação de enriquecimento pessoal. Na

verdade, essa formação tinha como objectivo desenvolver nos funcionários novas

maneiras de ver a realidade económica em que operavam. Gorin foi incentivada, através

dessa formação, a ver numa nova perspectiva o seu trabalho habitual, bem como a mais-

valia que teria em correr riscos, calculados, e a preparar-se para tomar decisões

criativas. Por ter frequentado o ateliê de fotografia, Gorin tornou-se parte activa do

programa Catalyst, e uma sua defensora, pedindo para ser transferida para a equipa de

desenvolvimento de marcas da empresa, abandonando o seu posto de gestora de

produto. Além dos ganhos directos que a Unilever obteve por ter uma pessoa mais

motivada e atenta à realidade que enfrentava, ganhou ainda uma pessoa envolvida e que

se sentia mais realizada, não só como profissional mas em toda a sua dimensão humana.

Gorin assumiu ainda cargos em organizações artísticas, pois sentiu que tinha uma dívida

para com as artes, por terem mudado a sua vida pessoal e profissional.

Assim como, outros funcionários afirmaram que, pela participação no programa,

aprenderam a empenhar-se mais nas suas funções profissionais, e pessoais, e a procurar

mais satisfação, quer profissional quer pessoal, não vendo a sua vida tanto como um

dado adquirido mas antes como um processo em constante mutação. O programa

contribuiu, ainda, para a mútua compreensão e respeito entre os funcionários. A

participação no Catalyst originou uma mudança na forma como os funcionários se viam
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uns aos outros, havendo casos de pessoas consideradas reservadas que passaram a ser

vistas como possuindo uma capacidade criativa e uma sensibilidade superior, tendo,

assim, mudado, de forma positiva, a maneira como os colegas os viam.

No início, o programa foi essencialmente frequentado pelo departamento de

Marketing da Lever Fabergé, facto que se compreende pela proximidade criativa entre o

departamento citado e a classe artística. Apenas ao terceiro ano de funcionamento é que

o departamento de Marketing foi suplantado pelo de Investigação e Desenvolvimento e

pelo Financeiro. Assim, o terceiro ano foi considerado o ano de maturidade de

programa. A desconfiança que inicialmente se sentira deu lugar a uma familiaridade,

não só com a existência do programa, mas também com os seus propósitos e métodos.

Os recursos necessários ao Catalyst provinham do orçamento de Recursos

Humanos, rubrica Formação, onde estava inscrito, e não de um orçamento separado

especificamente para programas “artísticos”. Este dado é a prova de uma mudança na

maneira como se vê a consultoria pela arte em empresas como a Unilever. Além dos

recursos financeiros, o programa contava com três pessoas em horário completo, e seis

outras, apelidadas de “Catalyzers”, que, estando a desempenhar funções na Unilever,

foram destacadas para trabalhar no programa. A escolha das seis pessoas respondeu a

um critério de representatividade da diversidade de recursos humanos da empresa, tendo

elas como função auscultar as opiniões e sentimentos em relação ao Catalyst. A

existência dessas seis pessoas foi fulcral na adaptação do programa às necessidades da

empresa e à correcta afectação de recursos, de modo a responder às necessidades dos

funcionários.

Um dos primeiros projectos do Catalyst, e que acompanhou a sua existência, foi

a criação de uma exposição na mais movimentada escada do edifício da empresa. A

exposição ocupava todos os seis pisos da empresa, que, pelas suas especificidades

físicas, quebrava todas as regras de curadoria, e, a par dos objectos artísticos, continha

frases dos funcionários sobre o programa. O que começou por ser uma acção

controversa, tendo fotografias inicialmente classificadas, por alguns, como

pornográficas, tornou-se num símbolo das transformações da empresa e da acção do

Catalyst. Ao terceiro ano, podiam-se ler frases como: “It was great to be a part of

something where different views was the point, not the problem.”; “The longer I looked,
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the more I saw.”; “Lever Fabergé does not connect us—being people does.” e “I’ve

started listening to backing vocals, looking at shadows, watching nonspeaking

characters on TV. I’m looking beyond and behind things. I don’t know what this means

yet.” (2005: 17-20)

Apesar do sucesso que o programa obteve, tanto estruturalmente como nas

práticas quotidianas da empresa e nos seus funcionários, atingiu um ponto em que se

institucionalizou e perdeu a sua capacidade de originar choques inovativos. Também as

pessoas responsáveis por ele atingiram um reconhecimento dentro da Unilever que se

materializou em convites sucessivos para equipas de discussão, saturando a sua

capacidade de provocar rupturas. Apesar de, desde o início, as pessoas directamente

ligadas ao Catalyst trabalharem com base em contratos anuais, a sua institucionalização

aconteceu. A par disso, os funcionários declararam que preferiam deixar o emprego a

deixar o programa, ou seja, a importância do programa começava a ser nefasta ao bom

funcionamento da empresa. Estes dois sinais indicavam que o Catalyst tinha chegado ao

seu fim. Paralelamente, o sector ressentiu-se e a Unilever UK enfrentou um decréscimo

de crescimento, optando-se por encerrar o programa.

Babson College

O Babson College inaugurou um MBA, em 1993, com o tema:

“Empreendedorismo empresarial num mundo global em mudança”. O primeiro módulo

do curso consistia em: “Gestão Criativa em Organizações Dinâmicas”. As cinco

primeiras semanas desse módulo foram desenhadas para integrar os estudantes numa

dinâmica criativa que pautaria todo o MBA. O modo de o fazerem consistia em

workart. A exposição a uma dinâmica criativa deveria dotar os estudantes da capacidade

de serem criativos nas suas futuras tarefas como gestores. Bill Lawler, Director do

MBA e professor de contabilidade e estratégia na Babson, afirmava: “The creativity

stream sets the tone for the whole program” (2004: 15). A directora de criatividade

considerava que esta atitude era a correcta para o programa que traçara para o MBA,

afirmando que “An arts-based approach to creativity may not be right for every business

school, but where one of the catch phrases is “Ambiguity is your friend,” this approach

fits ideally.” (2004: 16).
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Na criação do MBA trabalharam, lado a lado, professores de gestão e relações

internacionais com professores de filosofia e artes de modo a harmonizarem e

potenciarem a junção de disciplinas artísticas, e a criatividade que daí advinha, com

disciplinas da área de gestão, e tradicionalmente o conhecimento exigido num MBA. O

Professor de Filosofia Al Anderson, que trabalhou como consultor nos primeiros anos

de actividade do MBA, dizia: “Imagination is an essential function in all human

consciousness. Our ability to use language, to think through forms, patterns, shapes,

metaphors, etc., and our unique kind of consciousness that allows us to transcend time

and place, all grow from our imagination.” (2004: 16), sendo que a razão porque tantos

professores daquela faculdade se queixavam dos alunos era por demonstrarem falta de

criatividade ao serem empreendedores, aqui num sentido mais lato da palavra, mas, ao

mesmo tempo, esses mesmos professores ignoravam os benefícios que a utilização de

disciplinas artísticas nos seus currículos poderia trazer.

Os ideólogos do MBA consideravam que os estudantes expostos ao processo

artístico seriam mais práticos e criativos e que isso seria conseguido pela

experimentação do maior número de disciplinas artísticas possíveis. Desde a sua criação

que o MBA alberga, pelo menos, seis artistas de variadas áreas, sendo que áreas e

artistas foram mudando ao longo do tempo, de modo a que a capacidade de inovação

não se perdesse. Desde 2000, até 2006, utilizou-se uma combinação de dança, música,

escrita criativa, marionetas, pintura e poesia, a qual foi considerada muito eficaz.

A utilização da arte permite, não só um despertar, ou re-despertar, para a

criatividade, mas também uma maior plasticidade de pontos de vista. Ex-alunos

declararam que, após frequentarem o MBA, deixaram de cometer erros que

anteriormente lhes tinham custado boas oportunidades, oportunidades perdidas por não

conseguirem entender o ponto de vista da outra parte ou por não terem a sua capacidade

adaptativa tão desenvolvida como depois de frequentarem o MBA. A questão da

confiança também foi um factor destacado pelos alunos. Caleb Winder, gestor

comercial numa empresa de ponta tecnológica, afirmou que as aulas de teatro lhe deram

a preparação e confiança para enfrentar qualquer discussão em contexto empresarial.

A mais-valia do Babson College, segundo o conceituado professor de Liderança

Global, Allan R. Cohen e membro da equipa original de desenho do MBA, é : “At
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Babson we believe that seeing new opportunities, new ways of doing things—which is

the heart of entrepreneurial leadership—is just what anyone making art does. Whatever

the artistic medium, the artist faces the ‘blank canvas’, and has to combine disparate

elements to make a new poem, painting, dance, or play. When teaching entrepreneurial

thinking, it isn’t enough to explain that the leader has to come up with something that is

both valuable to others and unique. Practicing that process is fundamental—and making

art is a perfect parallel. It is one of several ways Babson M.B.A. students learn to think

in fresh ways.” (2004: 19). Outra das mais-valias destacadas pelos professores, sobre a

aquisição de uma perspectiva artística, é o facto de rapidamente os alunos perceberem

que serem empreendedores não é uma tarefa solitária, mas sim, na maior parte dos

casos, uma tarefa específica; e que as soluções que primeiramente surgem para a

resolução de problemas não são as únicas, pelo contrário, mais soluções poderão surgir

de fontes eventualmente pouco prováveis, sendo portanto necessário manter uma

perspectiva abrangente.

Na construção da parte criativa do MBA a questão que se colocou foi a de quem

contratar. Pinard, directora criativa, professora de humanidades do Babson College e

poeta, oscilou entre contratar artistas seus conhecidos, e cujo trabalho valorizava, e

procurar no mercado artistas que tivessem uma sensibilidade superior para as questões

empresariais. As primeiras experiências, por facilidade de acesso, consistiram em

contratar artistas das suas relações. Estas escolhas permitiram-lhe aprender que nem

todos os artistas seriam indicados para trabalhar no MBA, por falta de sensibilidade

para o ensino e para a área empresarial, mas também que nem todas as disciplinas

artísticas seriam adequadas. Durante os primeiros anos, Pinard contratou fotógrafos,

artistas de vídeo, arquitectos, designers e directores de teatro. Rapidamente percebeu

que, pela necessidade de equipamentos dispendiosos e de difícil manuseamento e pelas

pré-condições de conhecimentos prévios e, sólidos, essas áreas não seriam tão

facilmente adaptáveis ao programa. O design revelou-se um bom instrumento, mas,

após ter perdido o primeiro profissional envolvido, não mais conseguiu manter um

designer por muito tempo no programa. Tudo indicava que o teatro seria uma boa área,

contudo os directores artísticos adoptaram sempre um método tradicional de trabalho,

obrigando os estudantes a decorar falas de textos conhecidos, ao invés de pensarem

novas formas de fazer uma aproximação ao trabalho dramático, o que poderia ser mais
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produtivo. O trabalho com músicos também se revelou menos interessante do que seria

de supor ao início: o ensino de música estava condicionado pelas regras rígidas de

ensinar os alunos a tocar instrumentos. Assim, Pinard definiu que seria crucial para o

sucesso, da parte de criativa do MBA, a capacidade de os consultores criativos

conseguirem modelizar e explicar a uma audiência com especificidades próprias,

estudantes de MBA, os princípios, know-how e actividades artísticas que realizavam. O

MBA precisava de consultores que fossem capazes de identificar um ponto comum com

os alunos, a partir do qual os envolvessem cada vez mais na sua área de especialidade,

os colocassem em posições de desconforto, de desconhecimento e de risco; e que

tivessem a capacidade de acompanhar os estudantes ao longo de uma transformação

própria, sem os proteger e direccionar em excesso. Por norma, o desconhecimento

surgia quando o despertar de criatividade começava, o desconforto quando a

ambiguidade surgia, entre manterem-se nos campos que dominavam e empreenderem

acções num novo campo, e o assumir do risco quando o processo criativo se tinha

alojado e os alunos sentiam uma pulsão criativa.

Babson, em paralelo ao MBA, tem desenhado ateliês criativos, específicos e

construídos à medida dos clientes, para empresas como a Siemens e a Aetna, que têm

sido bem sucedidos. O último desafio do Babson College foi o MBA on-line. O

processo de adaptação do processo criativo foi o maior desafio e foi obtido em parceria

com a Intel. Os primeiros indicadores do MBA on-line indicam que a adaptação do

processo criativo foi bem sucedida, à semelhança do MBA.

O mercado de MBA’s a nível global, e em especial nos Estados Unidos da

América, é um mercado competitivo, em que o factor crítico é o reconhecimento

público das suas valias. O MBA do Babson College insere-se num contexto de

competição com Harvard, Wharton e Stanford, sendo as duas últimas líderes globais.

Neste contexto de concorrência, era importante a certificação pelos pares, bem como

pelo grande público. Só assim a função procura seria mais intensa. Nos últimos catorze

anos, até à data de 201015, o Babson College tem sido considerado o melhor,

aparecendo na primeira posição, do ranking de MBA de Empreendedorismo nos E.U.A.

15In http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-business-
schools/entrepreneurship acedido a 1 de Outubro de 2010
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pela U.S. News and World Report, revista com larga difusão e peso institucional.

Assim, o MBA é um sucesso, não só a nível de ensino mas também do reconhecimento

público do seu mérito.

NyX Innovation Alliance Programe

O programa em causa tem particular relevância, após a descrição do Catalyst e

do caso do Babson College, por ter sido um programa estudado, e desenvolvido, pelo

Learning Lab, autores do método CoLLab, e ter como objectivo o aumento da

capacidade inovativa nas empresas. Com a distância inerente ao contexto e à

experiência dos envolvidos, e subsequentes erros que advém da falta de experiência,

este será o caso mais semelhante ao Viarco Express.

O programa NyX juntou 20 empresas a 20 artistas durante 20 dias, com o intuito

de promover a criatividade, pipeline de ideias e níveis de inovação. Embora nenhum dos

conceitos tenha sido estritamente definido, é referido que os níveis dos indicadores

passaram de muito baixos para níveis elevados. Das 20 empresas, contavam-se 8 como

intensivas em conhecimento, 8 como empresas industriais não discriminadas e 4 como

empresas de serviços.

O programa foi conduzido, e a sua avaliação feita, segundo o seguinte

framework: 1) formular o objectivo, 2) compatibilizar as características dos artistas com

os contextos organizacionais, 3) definir os problemas e os modos de trabalho usados

pelos artistas e pelas empresas, 4) contextualizar a intervenção, e 5) modelar o estilo de

intervenção.

No início, o programa debateu-se com o grau de amplitude respeitante à

definição dos objectivos. Se, por um lado, definir os objectivos de forma ampla poderia

propiciar a emergência de soluções não expectáveis, por outro, definir os objectivos de

forma mais clara, dando menos espaço a múltiplas interpretações, propiciaria uma base

de trabalho sólida numa intervenção marcada pela incerteza e o risco de divergência.

Definir os objectivos de forma mais clara e balizada teria ainda a vantagem de se poder

construir metas mais profundas e difíceis de atingir, o que exigiria um maior empenho,

e esforço de harmonização, dos envolvidos. Veio a verificar-se que a escolha por este
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tipo de objectivos foi adequada, não tanto pela possibilidade de serem mais profundos,

como pela base sólida que propiciaram aos grupos de trabalho. A clareza tornou mais

eficiente a constituição de equipas de trabalho mistas, ajudando ao desenho de um plano

de trabalho comum e a um maior compromisso e envolvimento no programa. É de

salientar que, para muitos dos trabalhadores, a aplicação deste tipo de programas era um

acto estranho e até visto como pouco sério. O facto de terem objectivos claros a cumprir

permitiu que o programa fosse visto mais como “trabalho” do que como uma

actividade, quase, lúdica propiciada pela administração. Como exemplo dessa

vantagem, na empresa TARP a clareza na definição de um objectivo de trabalho, a

construção de um novo display para um camião de transporte de leite, permitiu à artista

Vivi Haacke, empreender uma série de abordagens não usuais. A percepção de que algo

concreto estava a ser feito impulsionou o compromisso dos trabalhadores da empresa e

o seu empenho nas tarefas propostas, bem como aportou os seus conhecimentos

específicos para direccionarem o trabalho desenvolvido pela artista. O facto de os

objectivos definidos de maneira concreta influenciar positivamente a efectividade do

programa vem pôr em causa a assumpção generalizada de que os programas de base

artística devem seguir os métodos artísticos de ensino, onde o espaço incerto detém

especial importância, de forma a propiciar a emergência de actos criativos. A utilização

de objectivos precisos indica que esse espaço de incerteza só deve ter lugar num período

mais avançado do trabalho, onde já tenham ocorrido desenvolvimentos concretos, e a

criatividade que daí advenha possa ter um efeito mais efectivo. Mais, a utilização de

objectivos tão concretos vem pôr em causa a ideia de que o plano ideal de aplicação

deste tipo de programas seria ao nível das rotinas e práticas empresariais, mostrando

como podem abrir campos ao nível da concepção de produtos e da resolução de

problemas tangíveis.

No passo seguinte, da harmonização dos artistas com o contexto empresarial,

mais uma vez se provou que a experiência prévia dos artistas enquanto consultores, ou

formadores, tem particular importância, levando, genericamente, a melhores resultados.

Já o sucesso enquanto artistas, e dentro do mercado artístico, parece ter baixa relação

com o sucesso numa actividade deste género. Contudo, as intervenções nas maiores

empresas, documentadas, têm sido efectivadas por, ou sob a chancela de, artistas com

sucesso no mercado artístico, o que constitui um enviesamento analítico da relação
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sucesso artístico – sucesso em programas de base artística nas empresas. Outro dado

que emergiu desta etapa é que a conjugação de artistas e empresas deve ser

desenvolvida de maneira orientada, não podendo ser deixada ao livre arbítrio dos

intervenientes, sob pena de não serem eficientes. De facto, neste programa, quando a

junção não foi feita pela equipa de gestão do programa, não se verificaram efeitos reais

nas empresas. Embora, nestes casos, não tenha havido um real aumento da capacidade

inovativa, os responsáveis das empresas deram os programas como válidos: quer pelas

fracas expectativas que tinham previamente; quer pelo desconhecimento dos efectivos

propósitos do programa; quer por indexarem a sua imagem corporativa ao sector

cultural; quer, ainda, por terem conseguido testar algum dos seus produtos junto do

mercado cultural. Passado vários meses, as empresas envolvidas ainda consideravam o

programa um sucesso, mostrando-se bastando satisfeitas com ele.

A introdução dos elementos do programa enquanto artistas, e não consultores,

contribui para criar uma tensão mais elevada no programa: “as soon as a person was

introduced as an artist, a host of baggage— some good, some bad—came into play. A

kind of ‘Sorcery’ or ‘Magic Thinking’ frame was invoked (...) “Artists—yes, they’re

certainly an odd bunch”. “They see things we can’t.” “I’m not sure whether they’re a

force for good or bad . . . but they’re surely a big force.” We found that managers and

employees romanticized and projected their hopes, dreams, and fears on these

encounters—much more actively than in the usual consultant setup—and searched for

differences between themselves and the artists.”(Barry & Meisiek, 2005: 4). Esta

percepção por parte de gestores, e demais recursos humanos das empresas, que faz os

artistas serem olhados como seres especiais e não meros replicadores de soluções, é

aproveitada por parte dos artistas para colocar questões e levar a reacções que um

consultor normal não se arriscaria a pôr em prática.

Apesar de este confronto poder ser benéfico no início, alargando os limites de

uma intervenção tradicional, é necessário que rapidamente se encontre uma base de

trabalho comum e uma linguagem comum, construídas em simbiose. Se a primeira

etapa é atingida sem esforço, a segunda, de harmonização e construção de plataformas

de trabalho comuns, constitui um desafio, tanto para os artistas como para as empresas,

já que, o primeiro momento em que têm que trabalhar em conjunto, marcará,

indelevelmente, o sucesso, ou insucesso, do programa. É importante, aqui, que a
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linguagem “construída” não seja, nem marcadamente empresarial, nem marcadamente

artística, mas uma conjugação das duas, visto ser importante que os artistas consigam

comunicar eficientemente com os recursos humanos das empresas, que estes os

entendam, que consigam aplicar o que aprenderam nas empresas, e que o que surgir

desta comunhão seja validado pelas empresas, como um todo, tanto a nível de

metodologia como de novas ideias vindas dos campos artísticos, ou próximos destes.

O terceiro passo, definição dos problemas e dos modos de trabalho usados pelos

artistas e pelas empresas, foi objecto de diálogo, discussão e negociação, tendo os

métodos e técnicas encontrados efeitos incontornáveis no decorrer dos programas e seus

resultados. Genericamente, foi conduzido um processo onde os recursos das empresas

definiam a imagem de artista que detinham e os artistas em questão começavam a

actuar, individualmente, construindo, ou desconstruindo, aquele estereótipo, de forma a

torná-lo particular e a desenvolver um quadro balizado, e único, de onde partiria o

trabalho. Este processo de, simultânea, construção e desconstrução contribuiu para uma

individualização do “consultor” e dos modos de trabalho propiciados por ele. Embora,

como já foi referido, os objectivos a desenvolver estivessem claramente definidos, o

modo de os cumprir, ou tentar cumprir, não o estava, sendo este o campo de acção

privilegiado dos artistas. Apesar de os materiais e métodos operacionais dos artistas

diferirem entre si, algumas semelhanças na percepção da sua acção por parte dos

trabalhadores foi observada:

1. Menor enfoque na produtividade horária. A abordagem 'meios para um

fim' foi abandonada e as ideias tiveram mais tempo para serem discutidas

e exploradas, originando resultados inesperados. Os horários foram

alargados e trabalho nocturno e ao fim-de-semana tornou-se uma

realidade, de acordo com a vontade dos funcionários das empresas, que,

em alguns casos, levaram as suas famílias para participarem na discussão

do problema. Estas mudanças de ritmo de trabalho, e em certa medida de

estrutura, levaram a expressões como, referindo-se aos artistas: “marched

to their own drummer” (Barry & Meisiek, 2005: 6);

2. Maior atenção aos desperdícios. O material que era considerado

desperdício, defeituoso e lixo, foi muitas vezes reutilizado e

transformado, introduzindo a percepção de que uma visão diferente da
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instituída pode, inclusivamente, revitalizar o lema de Lavoisier, em que

nada se cria e tudo se transforma, até o lixo;

3. Maior atenção aos aspectos sensoriais. As cores, texturas, formas,

movimentos e aromas assumem uma importância superior ao que

normalmente teriam no contexto empresarial. Esta importância dada a

aspectos outrora não relevantes faz com que surjam novos pontos de

vista, abrindo espaço para soluções não óbvias;

4. Abordagens mais centradas na prática, do que na teoria. De facto os

artistas convidavam os elementos das empresas para trabalharem

directamente com eles em objectos artísticos, instruindo-os nos métodos

e técnicas que utilizavam enquanto executavam, preferindo esta forma de

ensino à exposição oral em sala.

Estas diferenças de método constituem um corte com a abordagem tipificada de

consultoria. De facto, muito poucos artistas utilizaram a técnica de brainstorming, e os

que a usaram originaram percepções, por parte dos elementos das empresas, diferentes

das que são comuns quando a técnica é aplicada por consultores. A maior diferença

deve-se ao facto de os artistas não isolarem o brainstorming como um momento

autónomo no processo de trabalho, mas antes como intrínseco a ele, num contínuo e

sem o carácter de um happening. Este corte permitiu que se instaurasse uma maior

liberdade para o surgimento de novas ideias e novos pontos de vista sobre cada assunto,

o que, conjuntamente com um objectivo claramente definido, constitui uma evidente

mais-valia do programa.

No que concerne à contextualização da intervenção, esta foi tão mais produtiva

quanto melhor definido o programa, por parte do artista, como se pode ver pela figura 2.

No entanto, houve uma excepção, positiva, ocorrida na Otto Hansen, possivelmente a

intervenção mais arrojada, em que um dos exercícios que mais contribuiu para os níveis

de satisfação foi proposto pela empresa e consistiu em pintar um modelo nu, masculino,

com salsichas, em vez de pincéis, acto provocatório que emanou das capacidades

adquiridas nos ateliês de pintura e na noção de que qualquer acto pode ser feito de

forma não tradicional, tendo o exercício sido usado para ilustrar os valores da empresa.
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Fonte: Barry & Meisiek, 2004: 8

Da análise dos resultados, conclui-se que o sucesso das intervenções dependeu,

essencialmente, de seis factores:

1. O elevado grau de definição da finalidade do programa ser

elevado para a empresa;

2. O grau de incorporação das especificidades da empresa no

trabalho realizado;

3. A utilização de materiais, processos e ideias da empresa;

4. O volume dos grupos de trabalho, quanto mais pequenos mais

adequados a potencial de sucesso;

Fig. 2



5. A celebração pública da intervenção, de forma a legitimá-la, dar-

lhe poder e provocar adesão;

6. A opinião da gestão da empresa face ao programa.

A Tabela 1 inclui os primeiros cinco factores, estando as empresas organizadas

por performance agregada, a qual é construída através da comparação, antes e depois do

programa, dos seguintes atributos: níveis de satisfação, nível de inovação, intenções de

continuar o programa, e resultados obtidos. Por análise simples, vemos que os quatro

primeiros pontos são mais relevantes que o quinto – observe-se as quatro primeiras

empresas face à quinta − para o sucesso da aliança. 
45

Problem

represented

Company

premises

Materials/

processes/

ideas

Workgroup

size
Celebration

Tarp + + + + -

Kattegatcentret + + + + -

WM-Data + + + + -

Quilts + + + + -

Ellegaard + + + + +

Fuglsoecentret + + + - +

Bandholm - + - - +

Otto Hansen - + - - +

BST - - - - +

Dica - + - - -

Bjoern og List - + - + +

Buy Aid - + - - -

Vizoo - - + + -

Unik - - - - -

Tabela 1
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Uddannelseafdel. - + - - -

TDC - - - + -

Fuego - - - + -

SFK(not finished

as of this writing)

- + - - -

Novo Nordisk

(not finished as

of this writing)

- - + + -

Fonte: Barry & Meisiek 2004: 9

A relevância do primeiro ponto prende-se com o facto de o trabalho de workart

ser representativo da problemática da empresa, enquanto o trabalho final deve

permanecer, apenas, invocatório desse mesmo trabalho e dos seus métodos. Quanto

menos representado no trabalho está a problemática da empresa, maior relevância têm

os métodos artísticos e o objecto final, enquanto criação, perdendo-se o foco do

programa, e a sua pertinência.

A importância de partir de premissas empresariais e de a acção se desenrolar na

empresa relaciona-se com a criação de um ambiente que propicie o bom funcionamento

do programa, que envolva os funcionários da empresa e que crie uma situação de

embebed, propiciando a transmissão de conhecimento tácito entre os diferentes agentes.

Nas empresas com melhores resultados, os artistas, não só trabalharam com os

elementos das empresas nas suas instalações, como levaram o seu trabalho artístico para

a empresa, possibilitando aos funcionários a observação directa do processo criativo.

Nas empresas com menores resultados, o trabalho do programa foi desenvolvido fora da

empresa, tendo, inclusive, os ateliês sido realizados em instalações de formação

exteriores à empresa, sendo que, na Unik e Vizoo, os artistas responsáveis pelas duas

empresas nunca entraram nas respectivas instalações.

Quanto ao terceiro ponto, nas empresas com melhores resultados, os artistas e os

funcionários da empresa adstritos ao programa trabalharam com os materiais da

empresa na realização do programa. Nas empresas com resultados inferiores não se

observou o trabalho com os materiais da empresa, à excepção da Vizoo.



47

O tamanho do grupo de trabalho, que na tabela tem qualitativamente o sinal de

soma para dimensões inferiores, apresentou os melhores resultados para grupos a rondar

os cinco elementos. No entanto, os ateliês com grupos maiores, alguns tendo chegado

aos trinta elementos, tiveram resultados positivos, com alguns elementos a mostrarem-

se muito satisfeitos com a sua frequência. A grande diferença observada entre os dois

tipos de ateliês cifra-se na homogeneidade que os grupos pequenos denotam face aos

grupos maiores, o que poderá ser explicado pela atenção que os artistas podiam

dispensar a cada elemento do grupo, quer aos seus problemas, quer no ensino da

técnica.

A celebração do programa nas empresas teria como intuito um maior grau de

adesão ao programa por parte dos funcionários. De facto, acções deste tipo são tão mais

importantes quanto menos as acções de sensibilização individuais que ocorram na

empresa. Permitem, ainda, a inclusão dos familiares dos elementos da empresa, bem

como do meio envolvente, e poderão aumentar o desejo de continuar programas deste

tipo. No entanto, não é claro o contributo deste ponto para o bom desempenho do

programa, não havendo nenhum indicador que ateste o seu contributo para o aumento

da propensão para inovar nas empresas, fim último do NyX Project.

Embora não reflectido na tabela, por dificuldades de mensuração, o empenho da

gestão é um factor decisivo neste tipo de programas. Por serem os interlocutores

naturais em acções deste tipo, o seu empenho é superior e as suas reservas, face a

programas deste tipo, inferiores. Não só o seu empenho é superior no decorrer da acção,

como os seus níveis de satisfação, e de conhecimentos adquiridos, são superiores, quer

no final, quer em cada ateliê. Se estes resultados decorrem dos níveis de empenho

registados, se pelo facto de as qualificações médias serem superiores, assim como os

conhecimentos artísticos, permanecem por esclarecer, não podendo ser traçada uma

conclusão final. Ocorreu, em alguns casos, no NyX Project a intervenção dos gestores

na contextualização do programa, auxiliando os artistas, com resultados muito

eficientes, na transformação da linguagem e conhecimentos emanados dos ateliês em

linguagem e cultura da empresa.

Como se pode ver pela figura 2, as intervenções dividiram-se em

“foregrounding” e “backgrounding”, dependendo da opção do artista e da empresa
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sobre que intervenção efectuar. As intervenções de primeiro tipo têm um carácter

reflexivo superior, procurando-se a construção de um objecto que espelhe os

sentimentos e as dinâmicas da empresa, e que, no processo da sua construção, se

contribua para a mudança de paradigma empresarial − qualquer que seja a expressão 

artística, da escultura ao teatro. As intervenções de segundo tipo são eminentemente

mais reflectivas, não se procurando, claramente, a construção de um objecto, mas antes

a incorporação de métodos e capabilities, no sentido de Barney, emanadas dos campos

artísticos, no "ADN" da empresa. Vemos na figura 2 que as intervenções

“backgrounding” obtiveram níveis de satisfação mais altos, bem como no que diz

respeito às intenções, e desejo, de continuar com este tipo de intervenções, maior

quantidade de ideias, e níveis mais elevados de mudança. Em pelo menos um dos casos,

a empresa Tarp, a opção por esta intervenção deveu-se à recusa, por parte dos gestores

da empresa, de uma intervenção de tipo “foregrounding”, tendo essa consciência

contribuído para o sucesso do programa. Não é de excluir o sucesso em intervenções do

tipo “foregrounding”, sendo que, no entanto, ele depende de um esforço, e de uma

consciência colectiva do intuito do programa, ao nível da empresa, da capacidade de

reflectir individualmente sobre o processo da intervenção e de incorporar, e transpor, os

ensinamentos emanados desse processo.

Do ponto de vista financeiro, o programa revelou-se um sucesso, tendo as

empresas que ocuparam as posições cimeiras, na figura 2 e na tabela 1, registado

significativos retornos dos recursos investidos no programa, tanto a nível directo como

indirecto. A Tarp iniciou uma joint-venture com uma empresa da Nova Zelândia,

Frontera, tendo resultado num significativo aumento das suas vendas, estando os novos

materiais tecnológicos desenvolvidos no NyX Proejct a servir de base para o

desenvolvimento de novos produtos nos dois mercados. A WM-Data reduziu em um

ponto percentual a sua taxa de defeituosos e custos a eles associados, sendo o valor

anual igual ao valor investido no programa. A empresa Quilts aumentou as suas vendas

pela exploração de ideias que surgiram do programa, e, similarmente, a Kattegat

experienciou um aumento das receitas fruto do novo design do seu sistema de produção,

emanado do NyX Project. Na Ellegaard, os gestores da empresa atribuem ganhos de

eficiência substanciais às novas capacidades de auto-gestão das equipas de produção,

factor trabalhado no projecto.
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Embora, como foi dito, este programa tenha diferenças contextuais relevantes

face ao caso que nos propomos a analisar, o Viarco Express, veio trazer uma nova luz à

análise do caso, e das melhorias que nele poderiam ser efectuadas. De facto, o NyX

Project estabeleceu importantes diferenças face às intervenções de consultoria

tradicionais e abriu uma nova perspectiva sobre o que pode ou não funcionar em

intervenções de cariz artístico em empresas, estabelecendo tendências e fornecendo

indicações de análise para os novos casos que surjam. Apesar do âmbito não caber aqui,

o NyX Project construiu uma base aplicável (com ajustamentos) a possíveis

intervenções multi-empresariais, intervenções, essas, que tomam particular relevância

face ao tecido empresarial português, em particular o da Região Norte, e que poderiam

trazer mais-valias aos sectores tradicionais, designadamente, contribuir para o seu

desbloqueio (logo, a sua viabilização), no contexto da economia global.
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Estudo de caso: O Viarco Express

A análise de caso do projecto Viarco Express e suas ramificações configurou-se

numa pesquisa de terreno (observação directa), revestida da análise qualitativa de

documentos produzidos pela organização do Viarco Express e da realização de

entrevistas guiadas e de um inquérito.

Foram realizadas três entrevistas presenciais duas aos principais interlocutores e

agentes do projecto, a saber: Daniel Pires – Associação Cultural Saco Azul e Maus

Hábitos, Lda., na qualidade de director do projecto Viarco Express, e José Vieira –

Gerente da Viarco; e uma terceira, a Manuel Heitor, na qualidade de Secretário de

Estado do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia. Os dois questionários dirijam-se aos

Museus da Presidência da República (Lisboa) e da Chapelaria (São João da Madeira),

como meio de substituição de entrevistas aos responsáveis. Os guiões encontram-se em

anexo (Guiões de Entrevistas/Questionários), bem como a sinopse das entrevistas

(Sinopses). Seria realizada mais uma entrevista, de fundo, à pessoa que teve, pela

primeira vez, a ideia germinadora do programa, não fosse a mesma ter referido em

conversa informal (após questionada sobre a possibilidade de realizar a entrevista) que

não teria mais nada a acrescentar ao conteúdo do Catálogo da Exposição Viarco

Express. Equacionou-se a possibilidade de entrevistar ainda, de forma mais sucinta,

alguns trabalhadores da Viarco – Indústria de Lápis, Lda., mas, após a entrevista

realizada ao seu gestor, essa possibilidade revelou-se pouco pertinente, uma vez que os

trabalhadores, não tendo tido contacto directo com o programa, apenas poderiam

testemunhar o que sentiram pela presença de artistas nas instalações produtivas ou pelas

exposições realizadas − o nosso intuito não era retratar do ponto de vista motivacional o 

caso. Ponderámos ainda entrevistar dois artistas dos que participaram no programa,

porém, como o material à disposição continha depoimentos seus, considerámos, do

ponto de vista da economia do estudo, que essas entrevistas seriam dispensáveis.

O material consultado excedeu em larga medida o que aqui foi utilizado, por ser

informação redundante e por apresentar, por vezes, conflitos entre documentos. Da

informação que foi considerada relevante e à qual não tivemos acesso contam-se,

apenas, os relatórios financeiros da Viarco – Indústria de Lápis, Lda., desde o início do

programa até ao presente ano. Do material consultado e que não se encontra em anexo



51

fazem parte as entrevistas, áudio e vídeo, aos artistas que participaram no programa

(noventa e sete) – mas optámos por disponibilizar o guião utilizado. Não se encontra,

ainda, grande parte do catálogo da exposição Viarco Express, nomeadamente a parte

visual do mesmo, onde estão reproduzidos os desenhos, e alguns textos sobre as

instituições participantes. A inclusão, em anexo, de pequenas partes do catálogo deve-se

ao facto de se tratar de uma edição limitada e de difícil compra, ou consulta. Do

material não incluído em anexo por ser considerado irrelevante, redundante ou

incongruente contam-se os processos de candidatura do projecto à Direcção Geral das

Artes (concursos dos anos de 2008 e 2009), a documentação para a angariação de

patrocínios, apresentações visuais, cartas de apoio e o processo de candidatura ao

Prémio das Industrias Criativa – ON2 (Fevereiro de 2010).

Cremos que o material reunido é suficiente para análise que pretendemos

realizar, designadamente no âmbito de um conjunto de problemas de investigação, que

constituem, ao mesmo tempo, hipóteses condutoras do estudo:

I. Até que ponto o projecto Viarco Express se pode qualificar de workart?

II. O projecto Viarco Express tem relação directa com as inovações surgidas

na Viarco?

III. O programa teve algum impacto na mudança de rotinas/mentalidades na

Viarco?

IV. O programa teve impactos directos na geração de novos programas ou na

transformação de programas existentes (por exemplo, entre arte e

ciência)? Se sim, como evoluíram face ao "padrão" Viarco Express?
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Viarco Express

“Os lápis não são madeira e mina, é pensamento pelas falanges”

Toulouse-Lautrec

O projecto Viarco Express nasceu da vontade da empresa Viarco – Indústria de

Lápis, Lda., seguidamente denominada simplesmente por Viarco, de empreender um

programa que os ligasse de alguma forma ao mundo artístico e que ao mesmo tempo

indexasse valor simbólico aos produtos da empresa, com um impacto elevado em

termos de marketing e comunicação. A concretização do projecto ficou a dever-se

essencialmente à visão do seu Gerente, José Vieira, que enfrentou a desconfiança dos

donos da empresa ‘os donos da empresa viram o programa com muitas reservas

naturalmente, não pondo nenhum entrave a que fosse feito’ e dos funcionários: ‘No

início do programa tiveram uma posição de desconfiança mas foram aceitando e

acabaram por sentir orgulho no fim.’ (José Vieira).

Em 2005, quando pela primeira vez os caminhos dos Maus Hábitos/Saco Azul

Associação Cultural, empresa que viria a ser responsável pela gestão do programa

Viarco Express e respectiva associação cultural, que serve como instrumento

privilegiado de intervenção nas esferas artísticas por parte da empresa (entidades que

passarão a ser designadas, conjuntamente, pelo nome da primeira), se cruzaram com a

Viarco, por intermédio de uma relação informal que os pôs em contacto para a

celebração dos 70 anos da denominação “Viarco – Indústria de Lápis, Lda.”, sob a

forma de uma exposição, realizou-se uma visita às instalações produtivas da Viarco,

onde começou a germinar a ideia do que viria a ser o projecto Viarco Express. “É neste

ambiente que Isaque Pinheiro – num clique inspirado, (…) –, lança um despreocupado “

E se …?!”.” (Viarco Express 2009: 16). Esse ‘E se…’ consubstancia-se numa re-

configuração do jogo do cadavre exqui, inventado pelos Surrealistas, que, como afirma

Breton, se portava como "an infallible means of sending the critical mind on vacation

and of fully liberating the mind´s metaphoric activity" (Matthews, 1986: 122) e é, como

afirma o director do projecto Viarco Express, Daniel Pires, o nascimento do mesmo: ‘o

conceito do projecto parte do jogo cadavre exquis’. A reinvenção deste jogo em forma

de estafeta, onde não é o desenho a passar o testemunho, mas sim o lápis, permitiu que

o projecto envolvesse 94 artistas, desde artistas plásticos a arquitectos e designers, e
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tivesse uma expressão de relevo, tanto pela sua extensão, como pela sua relevância

artística. Como atesta o gestor da Viarco, José Vieira, seria difícil reunir os artistas de

outra forma: ‘Se fosse a pagar grande parte das pessoas que participaram não o fariam’.

Do ponto de vista dos Maus Hábitos o valor deste projecto não se esgota na sua

exposição pública e na edição do catálogo sendo perspectivado para o futuro: "a Saco

Azul pretende lançar o desafio para a construção de uma análise sobre as políticas de

amizade, relações de afectividade e cumplicidade entre os mais destacados criativos do

panorama artístico nacional, desenhando a partir deste banal jogo de estafeta uma

cartografia automática dos diversos grupos e círculos de proximidade.” (Viarco

Express, 2009: 25), bem como: ‘Eu gostei muito do projecto, é um projecto que podes

fazer toda a tua vida.’ (Daniel Pires).

O projecto Viarco Express tem o seu início oficial em Junho de 2006, com a

produção de 5 lápis, numa série limitada destinada exclusivamente ao projecto,

posteriormente aumentada para 10 lápis, de forma a comemorar o centenário da

fundação da empresa e a atingir o número de 100 desenhos. Cada lápis deveria ser

passado a 10 artistas, estando a cargo dos Maus Hábitos a entrega do lápis à primeira

pessoa de cada trajecto, sendo da inteira responsabilidade do artista em posse do lápis a

sua passagem ao artista seguinte, não tendo sido impostas restrições ou critérios de

espécie alguma para efectuar esta passagem. Juntamente com o lápis, enviava-se uma

carta-convite, da autoria de Catarina Portas, contida em Anexo (Anexo 3 – Carta

Convite), um estojo com o lápis que se deveria assinar e convidava-se o artista a realizar

o desenho com aquele lápis sem imposições temáticas ou demais limitações, à excepção

do tamanho máximo de uma folha A1 para efectuar o desenho, imposição essa que veio

a revelar-se ineficaz visto, terem surgido obras que extravasam essa dimensão, como o

caso do vaso pintado pela artista plástica Joana Vasconcelos, curiosamente autora do

primeiro lápis entregue. Caso o lápis acabasse, deveria ser comunicado aos Maus

Hábitos, que se encarregariam de o substituir, devendo todos os lápis ser anexos ao

convite, enquanto testemunhos dos desenhos passados. Na sua globalidade, este método

apresentou elevadas taxas de sucesso. Embora o regulamento contenha mais regras, elas

não se observaram. O objectivo de 100 desenhos não foi cumprindo, ficando-se pelos

94, devido à escassez de tempo, em virtude da exposição ter sido contratualizada para a

abertura das Comemorações do Centenário da República, 4 de Outubro de 2009, no
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Museu da Presidência da República e ser necessário, não só a compilação dos desenhos,

como a produção do catálogo respectivo. O destino final da colecção será a venda em

leilão, sendo repartido em três partes iguais o montante arrecadado, pela Viarco, Maus

Hábitos e artista respectivo.

De forma a melhor desenhar o projecto Viarco Express, cabe-nos aqui descrever

a cartografia dos lápis (estando os seus trajectos representados, de forma esquemática,

em anexo – Anexo 2 – Cartografia pictórica dos lápis do Viarco Express), com o intuito

que a complexidade, extensão e potencialidades que o projecto encerra para um

contexto de workart seja o mais claro possível, bem como as reflexões que cada um dos

participantes produziu durante o processo.

Assim, o primeiro lápis começa o seu percurso por Joana Vasconcelos, artista

próxima do círculo dos Maus Hábitos, que prenunciosamente afirma: “O desenho é

sobretudo determinante na fase inicial de cada projecto, funcionando, de certa forma,

como a primeira materialização da ideia. É também importante como momento de

reflexão e ponderação no desenvolvimento do projecto” (Viarco Express, 2009: 56). É

entregue de seguida a Sara Maia e João Pedro Vale, que afirma: “Não faço desenho.

Não faço desenho no sentido tradicional do termo, porque depois o desenho assume

muitas formas e há muitos projectos meus que são desenhos vivos, quase.” (Viarco

Express, 2009: 60). Segue para Susana Mendes Silva que o entrega a Ana Pérez

Quiroga e é aqui que um projecto de âmbito empresarial sofre o primeiro choque de

irreverência artística. Ana Pérez Quiroga afirma: “Logo que recebi o lápis e o livro de

assinaturas que a ele está associado, achei que tinha que controlar o processo. Subverter,

manipular e por fim roubar o livro e o lápis. Com esta determinação, escolhi logo todos

os artistas que deveriam participar no projecto.” (Viarco Express, 2009: 64) e decide

transformar a sua vontade de subversão no seu projecto artístico, tendo desenhado todo

o esquema que o lápis deveria percorrer. De acordo com o plano traçado, o lápis segue

para Marta Wengorovius, mas com a indicação de que deveria seguir primeiro para Ana

Pimentel e depois para Guida Casella. O último elo deste lápis é Paulo Brighenti que

afirma: “O desenho é um espaço de exploração, de construção e de formulação de

possibilidades. É um espaço de inscrição do positivo e do negativo, do visível e do não

visível em contraste ou plasmados numa única camada. É o espaço do aparecimento e

do espanto. (Viarco Express, 2009: 71)”.
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O segundo lápis começa o seu trajecto num designer próximo da Viarco, Miguel

Vieira, ateliê em São João da Madeira, que o passa a Margarida Rebelo Pinto. Depois

de muitas hesitações, desta, em passar o lápis pela primeira vez são quebradas as regras

do projecto de forma voluntariosa por parte da organização, que o resgata e o passa a

António Charrua. António Charrua faz circular o lápis pelo círculo da Cooperativa de

Gravuras Portuguesas e pelo grupo, da década de 50, dos “50 artistas independentes”.

Assim, o lápis passará pelas mãos de Fernando Conduto e Maria Velez, de onde a

organização o irá resgatar, mais uma vez, no ano 2008 pela altura da morte de António

Charrua. Os Maus Hábitos irão entregar o lápis a Jorge Abade que o passará a Fabrizio

Matos, ambos representados pela galeria COM. Mais uma vez, e a última no percurso

deste lápis, a organização intervém retirando-o das mãos de Fabrizio Matos e

entregando-o a José Emídio, pela Viarco, fazendo ingressar o lápis no círculo da

Cooperativa Árvore, onde passará pelas mãos de Luísa Gonçalves e terminará o seu

percurso com Carlos Reis.

O lápis número três deste projecto inicia o seu trajecto em Baltazar Torres que

afirma “O desenho é uma forma de escrita e por isso ocupa um espaço central e

aglutinador, nem sempre visível.” (Viarco Express, 2009: 106) e que subverte a lógica

do projecto, mais uma vez, escolhendo de imediato os três próximos artistas a quem o

lápis deveria ser passado: Bruno Borges, António Melo e António Olaio. De seguida

passa para Pedro Pousada, Luís Fortunato Lima e Ana Luísa Tavares Guedes que

sustenta que “O desenho está sempre presente do início ao fim do processo criativo,

como forma de pensar e resolver compositiva ou estruturalmente um dado projecto.

Explica-se, pensa-se e partilha-se com o desenho, e se nem sempre é o meio

privilegiado de comunicação, conquista um espaço cada vez mais autónomo no meu

trabalho.” (Viarco Express, 2009: 118). Segue para Carla Capela, Carlos Pinheiro e

Nuno de Sousa, onde finda o trajecto.

Ao quarto lápis surge um dos mais proeminentes nomes da arquitectura

portuguesa como seu primeiro fiel depositário, Álvaro Siza Vieira, que o passa à sua

colaboradora Luísa Penha, que depois o entregará a Álvaro Leite Siza Vieira, filho do

primeiro. A passagem para Ângelo de Sousa, fica mais a dever-se a Siza Vieira pai do

que ao seu filho, quebrando-se mais uma vez as regras de passagem. Ângelo de Sousa

passa o lápis a Carlos Carreiro com “A única regra que o Ângelo disse que tinha que ter
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foi que tinha que aguçar o lápis com canivete. E eu disse que não costumo aguçar com

canivete porque tenho medo que vá para os dedos. E fiz com aguça. A única regra que

ele me referiu, eu não cumpri.” (Viarco Express, 2009: 140), que o passa a Fernando

Pinto Coelho que sustenta que “todo o trabalho é a construção de um desenho. Com o

lápis busco, bosquejo, debuxo, esboço, esquisso, risco e arrisco.” (Idem, Ib.:142). Daqui

o lápis passa para Gerardo Burmester, Albuquerque Mendes, Pedro Reis, Francisco

Queirós e Hugo Canoilas que termina esta corrente com a frase: “O desenho neste

sentido é um nervo, pensante, pensamento em movimento.” (Idem, Ib.:152).

O quinto testemunho passado é, possivelmente, o que encontra um círculo mais

próximo da importância do desenho enquanto disciplina artística e onde as relações de

passagem do lápis são mais fechadas e familiares. O percurso começa com António

Antunes, que o passa a Cristina Sampaio. Esta, o passará a Brian Cornin que leva o lápis

para Nova Iorque e afirmará “I find the best way to get my thoughts down as fast as I

can is to pick up a pencil or whatever is handy and draw.” (Idem, Ib.:164). Regressado a

Portugal o lápis vai para as mãos de André Carrilho e de seguida para Augusto Cid. Até

aqui, o lápis ainda não tinha saído da mão de cartoonistas. Augusto Cid passa o lápis a

Mónica Cid, inaugurando as passagens a familiares de forma directa, que o passará à

sua irmã, mais nova, Karina Cid designer. Ao entregá-lo a Eduardo Salavisa, faz o lápis

percorrer os caminhos de designers, seguindo-se José Louro, a Pedro Cabral e João

Catarino, onde findará a viagem.

O sexto “tomo” destas viagens é caracterizado pela internacionalização do lápis,

que passará pela mão de artistas portugueses, dinamarqueses e japoneses. O início do

percurso dá-se pela mão de Manuel Graça Dias, afirmando a importância do desenho

para a comunicação “Uma forma de registar rapidamente apontamentos, para transmitir

uma ideia a um colaborador ou à pessoa com quem se compartilha a invenção” (Idem,

Ib.:188). Das mãos do arquitecto passará para o seu colega Egas José Vieira que o

passará a Nuno Vidigal e Pedro Rava, que, à semelhança de Graça Dias, encontra no

desenho a comunicação do pensamento: “Fazemos desenhos porque estamos a pensar

num projecto e fazemos um desenho para comunicar qualquer coisa que estamos a

pensar no momento ou estamos a estudar, a questionar.” (Idem, Ib.:194). O lápis deriva

na corrente artística, passando para as mãos da artista plástica Ana Vidigal que o

entrega a um artista mais jovem, Francisco Vidal, dando o pontapé de saída para a
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internacionalização do lápis ao entregá-lo a Rita Guedes Tavares e a Joen P-Vedel. Do

dinamarquês passará para o japonês Yasuto Masumoto, e regressa a um dinamarquês,

Rasmus, onde termina o seu percurso.

O sétimo lápis poderia ser o lápis com o trajecto mais curto deste projecto.

Começou em Cabrita Reis e este, por “não considerar que houvesse ninguém com

qualidade para o receber” (Daniel Pires) devolveu-o à organização, com a mensagem: “

(…) primeiro, porque não me dou com ninguém; segundo, ao passar o testemunho a

outros numa acção colectiva estaria a falsificar o meu entendimento sobre as coisas.

Isso [a cumplicidade e a afectividade] é uma fricalhada.” (Idem, Ib.:211). Pela

necessidade dos Maus Hábitos de passarem este lápis, o seu trajecto fica indelevelmente

associado a este espaço, tendo todos os artistas deste lápis passado pelo espaço. Não

obstante a recusa de passagem do lápis, Cabrita Reis sustenta que “O desenho é uma

disciplina mental, algo que te faz regressar a um ponto de focagem, interno. Um ponto

de focagem que tem de ser permanentemente apurado, limpo, reajustado. E o desenho

tem essa capacidade extraordinária de te obrigar a isso, de o simples gesto de fazer um

risco nos dar uma ligação límpida e cristalina com mundo.” (Idem, Ib.:214). O lápis é

passado, pelos Maus Hábitos, a Ricardo Pistola, que o passará a Mafalda Santos,

Mariana Moraes e Isaque Pinheiro, autor da ideia que dá corpo ao projecto e sócio dos

Maus Hábitos. Este o passará a Rute Rosas que o entregará a João Baeta, um dos

fundadores dos Maus Hábitos. Dali seguirá para Samuel Silva, Luís Figueiredo e

terminará a sua viagem na mão de Pedro Barbosa.

O oitavo testemunho começa nas mãos de Rui Chafes e encerra um

acontecimento único na passagem do lápis. Uma das pessoas a quem foi passado não

executou nenhum desenho, tendo-o passado a outro artista mas mantendo o privilégio

de ser ele a decidir a passagem do lápis. Seguindo o trajecto inicial, Rui Chafes passou

o lápis a Paulo Quintas, que o passou a Marta Soares. Marta Soares passou o lápis ao

escritor António Poppe, que, embora se tenha mostrado interessado no projecto, não

efectuou nenhum desenho tendo-o passado a Carlos Botto, seu colaborador, e decidido

que o próximo seria Diogo Pato. Diogo Pato, arquitecto, ficou de entregar, por sugestão

de Poppe, o lápis a Ana Jotta que, contudo, se mostra indisponível para produzir um

desenho, tendo, com o assentimento de Poppe, decidido que o lápis ficaria no seu

edifício, e passando-o à sua colega, de ateliê, Cristina Lamas, que o passará a Pedro
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Quintas e Cristina Robalo, tendo os últimos três assinado o estojo que acompanhava o

lápis, sem perceber verdadeiramente o projecto. O lápis fica parado um ano no ateliê de

Cristina Lamas e só após a organização ter explicado directamente o projecto aos três

envolvidos é que Cristina Robalo entrega o lápis a Alexandra do Carmo e John Hawke,

único desenho do projecto que tem dois autores, que o passarão a Frederica Bastide

Duarte, onde vai findar o seu percurso.

A nona viagem deste projecto é a mais curta de todas. Inicia o seu percurso pelas

mãos de Paula Rego e terminará nas mãos de Fátima Mendonça, tendo pelo meio sido

entregue a Graça Morais. Embora o seu trajecto tenha sido extremamente curto a sua

importância mediática e de indexação de qualidade e visibilidade a este projecto é

enorme, pois neste percurso estão presentes três vultos maiores da pintura portuguesa

contemporânea.

O último lápis é entregue a um dos nomes mais internacionais da arte

portuguesa, Julião Sarmento, e, ao contrário do que seria de esperar, faz o seu percurso

pelas gerações mais novas de artistas, não sendo expectáveis os pontos que os unem. De

Julião Sarmento o lápis deriva para Ana Anacleto, que o entrega a Vasco Barata.

Seguem-se Daniel Barroca, Mauro Cerqueira, Manuel Santos Maia, Paulo Mendes,

André Alves, Ana Torrie que dá o input do que poderá ser o desenho: “Pelo seu carácter

experimental, é um espaço para o risco e para a dúvida. Processo de procura, de

encontros e desencontros.” (Idem, Ib.:294). De Ana Torrie segue para Paulo Patrício e

terminará em António Jorge Gonçalves.

Dado o exposto consideramos que a cartografia, os agentes envolvidos, os

constrangimentos, as imperfeições e os pensamentos dos envolvidos ficaram claros e

permitimo-nos avançar para os projectos que gravitaram à volta do projecto Viarco

Express, bem como os que daí beberam inspiração.

Apesar do projecto não ser inscrito, per si, enquanto workart, as acções e

ligações que permitiu são similares a um processo de workart em sentido estrito. De

facto, em 2008 foi anexada uma actividade paralela ao projecto, “Ateliers Viarco”, em

que a Viarco acolheu nas suas instalações produtivas artistas seleccionados para aí

desenvolverem o seu trabalho. Embora os artistas não estejam a reflectir, ou a trabalhar,

sobre nenhuma problemática da empresa e não tenham contacto próximo com os seus
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funcionários, para além da partilha de espaço, numa versão mais próxima de “art work”,

as relações que se estabelecem com o gestor da empresa, José Vieira, têm-se vindo a

revelar frutuosas no que concerne ao surgimento de novos produtos, inovação radical,

tendo este último afirmado: ‘os produtos nascem directamente do programa’ e à

adaptação e melhoramento de produtos existentes, inovação incremental: ‘chegamos à

conclusão, muitas vezes, que já temos o produto certo, na forma errada (…)

demoraríamos mais tempo a chegar lá, ou nunca mais lá chegávamos’. Os ateliers

Viarco rapidamente deram fruto, tendo sido lançada uma linha de produtos inteiramente

nova em 2009, a Artgraf, constituída, presentemente, por 6 produtos: o “artgraf Xl –

bastão de grafite”, surgido em 2009 após o lançamento dos primeiros produtos, “artgraf

– aguarela de grafite”, linha inicial, “artgraf – soft stick aguarelável”, linha inicial,

“artgraf kit”, linha inicial, “artgraf twins”, surgido em 2010, e “artgraf notebook”,

surgido em 2010. Embora os produtos estejam todos incluídos na mesma linha a sua

origem é díspar, a linha inicial evolui de uma ideia de Ricardo Pistola, artista plástico

que residia na altura na empresa e que desafiou a empresa a construir um artefacto que

lhe permitisse fazer sombreados com maior precisão. Como tal, o soft stick foi

construído para responder a essa necessidade. Ao ser um bastão de grafite permite riscar

com precisão e, por junção de água, permite que a partir desse risco se criem

sombreados com epicentros, ou que se delimite os sombreados de forma marcada,

criando o sombreado apenas para um dos lados do risco. A restante linha inicial do

artgraf evolui desta solução para responder a outras necessidades. O artgraf aguarela de

grafite consiste em pequenos boiões de grafite que permitem controlar, com elevada

precisão, os tons de cinza, desde o quase preto ao quase branco, pela simples aplicação

de um pincel molhado directamente sobre o produto. Para o surgimento destes produtos

foi necessário desconstruir a grafite na sua forma produtiva, usada nos lápis, até se

chegar à grafite na sua forma mineral, antes de ser cozida com argila, e daí se construir

o novo produto. A inovação destes produtos reside no facto de a junção de água à

grafite não ser possível, com efeitos práticos, e esta não ser aguarelável, o que faz com

que “de um momento para o outro tens uma ferramenta que não tinhas, no mercado das

belas-artes deixou de existiu novas ferramentas há décadas. É uma pedra no charco que

faz ondas” (José Araújo). O “artgraf xl – bastão de grafite”, deriva de uma ideia do

artista Isaque Pinheiro, que após observar o “artgraf – soft stick” se apercebeu que
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existiam necessidades que não eram satisfeitas com aquele artefacto, mas que o

princípio que este continha seria o ideal para a satisfação dessas necessidades, mediante

adaptações do produto. Isaque Pinheiro lançou o desafio à Viarco de construir um

artefacto que permitisse “atacar a pedra”, nas suas palavras. Esta ideia colocou dois

desafios centrais à Viarco: a necessidade de contornar o facto de a grafite ser um dos

minerais mais macios conhecidos pelo homem e o desenho do artefacto para permitir a

utilização tanto em pedra como em outros materiais. Assim, o bastão de grafite passou

por diversas fases de construção, tendo sido elaborado um stick com elevado grau de

dureza, abandonado por a sua utilização ser confinada à pedra, um bastão com as

mesmas propriedades dos lápis modernos, semelhante aos lápis utilizados em obras de

construção civil, abandonado por não permitir que fosse aguarelável, até se chegar ao

bastão xl. A solução bastão xl foi adoptada por três razões: é suficientemente grande

para permitir que seja macio e a sua utilização em superfícies duras, ou ásperas, não

representar um desgaste acentuado por utilização; tem um design que permite trabalhar

em pedra, ou outros materiais, tanto na vertical como na horizontal e permite riscar com

precisão e ao mesmo tempo ser aguarelável, permitindo desenhar e pintar com precisão,

como toda a linha artgraf. O “artgraf notebook” surgiu em 2010 pela observação de um

expositor, por parte do Daniel Pires, artista fotográfico, além de gestor do projecto.

Embora este produto não contenha nenhuma inovação radical a nível da construção,

visto ser a junção de vários da linha artgraf, introduz um display de apresentação e

portatibilidade que se assemelha a um cavalete de bolso. Está a ser desenvolvido um

novo produto, que, à semelhança dos outros, itens únicos no mundo, implica, não só,

um novo modo de utilização da grafite em termos gráficos, aumentando as suas

aplicações, mas também a manipulação da grafite para a sua constituição. Mais do que

permitir o controlo dos tons pela junção de água, este novo objecto introduz o conceito

de a grafite, no seu estado semi-bruto, poder ser manipulada para apresentar diversos

tons de cinzento e permitir a sua utilização com apenas um dedo. Este produto derivou

de uma conversa que o gerente da Viarco teve com o artista que até Agosto de 2010

esteve em residência na Viarco, e não estamos autorizados, pela Viarco, a revelar mais

detalhes sobre esta nova criação, em virtude desta estar em fase de testes e não se

encontrar, ainda, em comercialização. Fora da linha artgraf foram ainda desenvolvidos

os “magneto”, após Daniel Pires se ter queixado de que nunca sabia onde tinha posto os
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lápis e que estava sempre a perdê-los por não usar um estojo. A solução encontrada pela

Viarco foi incrustar um íman nos lápis, para que estes pudessem ser fixados a qualquer

superfície metálica e aí permanecerem. Embora a ideia seja simples, a sua utilização

permite fixar lápis em superfícies metálicas na vertical ou horizontal, sem qualquer

apoio, com elevado grau de resistência à gravidade.

Estes novos produtos dependem tanto da criatividade, emanada do projecto

Viarco Express, como da capacidade, e conhecimento técnico que a Viarco encerra

sobre a indústria e produção do lápis. Pode, aqui, ser levantada a questão de o facto de

serem artistas é, ou não, relevante para o processo aqui desenvolvido. Por duas ordens

podemos afirmar que o é. A primeira prende-se com a especificidade do que aqui foi

desenvolvido: dificilmente um consultor sugeriria ou levantaria as questões que

conduziram à criação dos novos produtos, quer por estarem arredados das

especificidades e necessidades do “métier”, quer por desconhecerem as soluções

técnicas dos produtos concorrentes de forma tão extensa e prática. A segunda razão,

mais generalizável a outros sectores, prende-se com a capacidade associativa,

incorporação de conhecimento e à-vontade, por parte da classe artística, para colocar

questões que possam ser consideradas, por outros, desajustadas, pouco tangíveis ou

mesmo naïf. Não se estando aqui a sustentar que a consultoria, dita tradicional, não

originaria outputs inovadores, permitimo-nos indicar que os efeitos seriam outros e que,

neste caso específico, não se traduziria nesta, nova, linha de produtos, e neste tipo de

inovação radical.

Para se compreender o impacto que a nova linha de produtos, artgraf, representa

no universo da Viarco é necessário recordar que a empresa Viarco não exporta os seus

produtos e sofre, no mercado interno, de concorrência multinacional com maior

capacidade produtiva e melhores preços. De facto, em 2009 a Viarco perdeu a

distribuição numa cadeia de super e hiper mercados com elevada representatividade no

país por não conseguir cumprir, de forma rentável, as condições exigidas por essa

cadeia. Mais, tanto a nível de recursos físicos produtivos como de recursos humanos a

empresa apresenta debilidades face às suas concorrentes internacionais. A nível de

recursos humanos apresenta uma estrutura de vinte e cinco pessoas na produção, com

baixo nível de escolaridade, e três pessoas com funções administrativas e design. O seu

parque industrial é caracterizado por maquinaria de meados do século, desactualizada e
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classificada como arqueologia industrial, segundo José Vieira. Face ao exposto,

compreende-se que a possibilidade de uma nova linha de produtos altamente

diferenciadores e que permita equacionar uma estratégia de internacionalização tem um

enorme impacto na empresa. Pode-se, ainda, compreender que a dimensão da empresa,

a falta de recursos e a inexperiência comercial colocam entraves à internacionalização

da linha artgraf. Apesar destes constrangimentos, os produtos artgraf encontraram-se

presentes, em Maio de 2010, em França, Itália, Alemanha, Japão e Estados Unidos, isto

em 6 meses de comercialização e sem estrutura ou estratégia de marketing agressiva, o

que leva o gerente da Viarco a dizer: ‘O produto funciona por si’. A penetração nestes

mercados ocorreu de forma diversificada e com uma estratégia muito pouco clara. No

mercado francês existe um agente, inexperiente no que toca a comercialização, e que

mostrou vastas reservas quando foi convidado a desempenhar esse papel. Tendo sido

um dos primeiros mercados a ser visado, o agente neste momento sente-se

perfeitamente confortável e testemunha que não tem que fazer prospecção de mercado,

que são os próprios agentes, grossistas e retalhistas, que o procuram de modo a

encomendar os lápis. Como se pode constatar, mesmo no mercado em que a Viarco

dispõe de uma estrutura mais organizada a comercialização não reflecte as práticas mais

modernas. A entrada no mercado do Japão e Estados Unidos da América ficou a dever-

se à Viarco ter sido seleccionada, num programa em parceria com a Fundação de

Serralves, para fazer parte da colecção “Destination: Portugal” a comercializar no

Museu de Arte Moderna, MOMA, em Nova Iorque e Tóquio. No caso do mercado

Japonês a linha artgraf está, presentemente, a ser comercializada em papelarias

especializadas. A entrada nos outros mercados, citados, deveu-se essencialmente à

participação nas feiras Tent London e Zona Tortona, em Milão, feiras dedicadas ao

design e de prestígio internacional. Na Zona Tortona, Abril de 2010, por falta de

recursos para fazer uma aposta maior na internacionalização, a participação da Viarco

subscreveu-se na forma de uma mochila com a linha artgraf que, ao contrário do

estabelecido, era vendida a quem estivesse interessado, após uma pequena

demonstração do seu funcionamento. O seu sucesso foi tão grande que, após o primeiro

dia tiveram que cessar a venda pois só lhes restavam os produtos de demonstração,

tendo sido levados à faculdade de Belas Artes de Milão ‘como trazendo uma coisa que

não existe’ nas palavras de José Vieira. De facto, nos restantes dias limitaram-se a fazer
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demonstrações e a receber encomendas de agentes de vários países tendo-lhes permitido

a entrada nos mercados referidos. Não ficando limitado a estes mercados, o grau de

difusão da linha artgraf, a Viarco espera que surjam, brevemente, encomendas por parte

de agentes da Turquia, Grécia, Holanda, Suíça, Coreia, Colômbia, Brasil, Republica

Checa, Estónia, Noruega e Espanha. A Viarco estima que no ano de 2011 a linha de

produtos artgraf represente 25% da sua facturação anual, representando, actualmente,

50% das vendas da loja online, o que representará um VAB, no mínimo, 50% superior,

‘vender um xl é o mesmo que vender 30 ou 40 caixas que caixas de cor, o seu preço de

venda é 15 vezes superior a uma caixa de lápis de cor mas a sua margem de lucro é mais

que 2 vezes superior’ (José Vieira).

A um nível de alterações de rotinas e hábitos empresariais, por realização do

Viarco Express, temos que nos reportar a um nível individual, visto que pelo

envolvimento já descrito, os efeitos do programa têm a sua face mais visível no gerente

da Viarco. José Vieira por se ter envolvido no programa de forma activa, e ter contacto

com os agentes envolvidos nele, experienciou um processo que se assemelha ao de

workart, com tensão entre o conhecido e o desconhecido a ser criada e a consequente

reestruturação em novos esquemas de pensamento: ‘há um ganho directo individual do

programa, em termos de discurso, estruturas mentais.’. Foi possível ouvi-lo a proferir

frases, como: ‘foi fundamental para a minha aprendizagem, em termos organizacionais

e de gestão de projectos, deu-me gozo, e aprendi imenso com gente que consegue fazer

imensas coisas com pouquíssimos recursos’, ‘quando queremos fazer coisas diferentes,

a possibilidade de ter uma maioria que não nos entende é muito grande, e temos que

lutar por ela.’ e ‘o discurso justifica o produto’, muito similares às constantes em

grandes projectos internacionais de workart, como o exposto Catalyst. Não obstante os

maiores efeitos do programa serem espelhados em José Vieira, o mesmo afirma que:

“As residências são, agora olhadas com total familiaridade, tendo-se ultrapassado a

desconfiança inicial, e tendo os funcionários vindo a colaborar com os artistas (…)

começam a perceber que com as entradas dos artistas nós começamos a produzir novos

objectos e vêem com bons olhos”, “Um dos responsáveis de produção disse quando

começamos a fazer o XL que não entendia porque estavam a fazer aquele objecto tosco

e agora já o vê como válido” e “a organização e os processos da Viarco mudaram, não

só os produtos são diferentes, mas também os processos e a organização mudaram.”.
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Quanto à aplicabilidade de um processo similar ao Viarco Express, tendo sido

posta de parte as especificidades deste projecto e realçada a questão de um processo de

workart, os dois principais responsáveis pelo projecto defendem que este será extensível

a outros sectores da economia com ganhos directos para as empresas participantes. José

Vieira acerca da realização de um programa do género em outras empresas afirma que:

“se existir um interlocutor preparado para lidar com as massas criativas a junção

funciona”. A importância do mediador toma assim particular relevância junto daqueles

que experienciaram um processo de workart, enquanto viabilizador do bom

funcionamento de um programa e potenciador dos seus efeitos e resultados. Esta

opinião, construída a partir da experiência realizada, vem reforçar as conclusões, no que

concerne ao papel dos mediadores, emanadas do NyX, onde foi postulado que o bom

funcionamento de um programa depende tanto da abertura e consciência da empresa dos

benefícios que daí podem retirar como do bom desempenho dos mediadores envolvidos,

facto que José Vieira também realça: ‘se as empresas estiverem interessadas em

desenvolver programas que aliem a criatividade para o desenvolvimento, estou

convencido, desde que haja um interlocutor atento, que produz resultados para as

organizações com custos baixíssimos’. Este papel central do mediador no processo

deve-se à capacidade, deste, de harmonizar discurso, compatibilizar objectivos dos

envolvidos no programa e criar awarness à cerca do programa e dos seus, potenciais,

ganhos, permitindo, melhores performances dos envolvidos. Pelo seu conhecimento

sobre a tipologia de intervenção, o mediador será capaz de definir estratégias com um

maior grau de consciência, analisar as questões e problemáticas que surgirem indicando

soluções com uma maior espessura teórica, ter uma atitude reflexiva superior dos

insights, em função da acção desejada, bem como de gerir as relações entre os

envolvidos na prossecução dos objectivos do programa. O seu papel e competências é,

em muito, semelhante ao papel e características definidas na primeira parte para o gestor

moderno, tendo o mediador que incorporar as facetas que para o gestor foram definidas,

com as adaptações necessárias, à realidade de um programa de workart em detrimento

da realidade operacional de uma empresa moderna. Assim, a mundialização versus

globalização toma forma em conhecimento da forma de consultoria versus a consultoria

tradicional, o conhecimento da realidade das área geográficas onde opera encontra o seu

paralelo no conhecimento do contexto do programa, a gestão de recursos humanos na
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gestão dos artistas e elementos da empresa envolvidos e capacidade reflexiva, analítica

e de acção, por serem conceitos abstractos aplicam-se directamente.

Face ao contexto português José Viera foca na importância das empresas

envolverem criatividade nos seus processos: ‘Se as empresas poderem ser injectadas de

capital criativo as empresas têm a ganhar. Quando não têm capital criativo são

incapazes de competir dentro da sua própria lógica e não depender de encomendas

externas’ e Daniel Pires admoesta, no entanto, que ‘tem que haver uma mudança de

mentalidade grande para aceitar programas deste género’ e aponta o Brasil como um

mercado a explorar ‘porque (…) dada a dimensão intelectual deles (…) isto vai abrir

novos caminhos’. Não coadjuvando a opinião aqui referida sobre a diferença entre

Portugal e Brasil permitimo-nos à ressalva, e possível explicação, que Portugal ao ser

uma economia mais madura, experienciou abordagens mais tradicionais de consultoria

durante mais tempo que o Brasil e por isso a sua resistência a novas abordagens é

superior.

O projecto Viarco Express gerou spillovers a vários níveis. Como referido, o

produto artístico do programa inaugurou as comemorações do Centenário da

Implementação da República, tendo ainda sido exposto no Museu da Chapelaria, em

Santa Maria da Feira e estando prevista para o ano de 2011, a sua exibição na cidade do

Porto. Mais relevante, para o que aqui se trata, é o programa que inspirou junto do

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ‘embora o quadro teórico

principal sejam as experiências dos anos de 30 do Breton, a ideia foi ressuscitada depois

de ver a experiência e o sucesso do Viarco Express’ estando presentemente em fase ‘de

maturação da ideia, a ideia está a ser desenvolvida…’ (Secretário de Estado da Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior – Professor Manuel Heitor). O programa em causa, ainda

sem nome oficial e a partir daqui denominado de PASECTES16, estabelece uma ligação

entre artistas e cientistas com o intuito de: ‘quando o Daniel me falou do Viarco Express

poderia ser mais uma forma de incentivar (…) a interacção construtiva entre os

cientistas e os artistas’ (Sec. Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior –

Professor Manuel Heitor), sendo o seu principal foco de interesse, ainda segundo

16 PASECTES – Programa Artístico da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior
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Professor Manuel Heitor, o conteúdo das relações que se estabelecerão entre os artistas

e os cientistas e que poderão permitir ensinamentos para futuros programas do género.

Como se pode ver este programa reveste-se de um carácter experimental e o intuito de

servir de base de ensinamento para futuros programas, a sua função pedagógica, de

aquisição e apropriação de conhecimento ganha relevo em detrimento de resultados

finais mensuráveis; ‘é nessas pontes que eu tenho interesse’ (Sec. Estado Manuel

Heitor). Estando cientes do carácter experimental do PASECTES e de que ‘depende do

processo de mediação, dos artistas (…) depende das pessoas, do nível de mediação, da

facilidade de quem faz a mediação de interagir, de conhecer as pessoas, e ultimamente

da relação entre as pessoas’, e não estando dispostos a incorrer no mesmo grau de risco

do programa da Viarco, este será dimensionado para 10 a 20 pares de Artistas e

Cientistas e contará com uma estrutura de mediação, a nível de recursos humanos, que

consiga potenciar as pontes que se estabelecerem entre artistas e cientistas. A sua

duração está projectada para ser aproximadamente um ano, ‘um projecto deste tipo deve

durar um ano’ e incluirá cientistas de entidades públicas e de empresas, ‘a ideia é ser um

projecto totalmente aberto, com pessoas em empresas e em instituições científicas’ (Sec.

Estado Manuel Heitor), estando o seu início apontado para os próximos meses, último

trimestre de 2010.

Como já foi referido, a tónica posta no carácter experimental do programa é bem

ilustrada pelas palavras do Secretário de Estado Manuel Heitor: ‘é uma experiência para

fomentar um espaço de interacção de ideias e culturas diferentes, com o objectivo de

perceber ou potenciar a identificação de formas de criação de novo conhecimento com

base nessa interacção’ e ‘criar conhecimento novo através de um espaço de diálogo’. A

junção de artistas e cientistas é justificada pela possibilidade de ‘resultar da confluência

de esforços de pessoas que têm estruturas de pensamento radicalmente diferentes e que

se possam complementar, e desse complementar construir pensamento novo, mais do

que uma interacção no espaço é a procura de novas ideias’ (Sec. Estado. Manuel Heitor)

e porque ‘não duvido que a capacidade criativa que é muito intrínseca aos artistas se

conseguirem interagir’, tendo, no entanto, a noção de que ‘não pode ser um artista

qualquer, tem que ser um artista vocacionado para isso’. Os outputs da junção dos

artistas e cientistas, como referido, constituem uma base de aprendizagem, assumindo o

Secretário de Estado Manuel Heitor, claramente, as relações melhor e pior sucedidas: ‘a
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minha ideia é lançar 10 ou 20 lápis se calhar uns iam resultar, outros iam resultar

menos, e tentar perceber o relato dessas experiências e tentar comparar essas

experiências’.

Como se pode observar, o PASECTES poderá ser o início de um novo período,

onde programas de base artística serão encarados de forma mais séria e consciente,

profissionalizando as estruturas que os gerem e tendo em conta as suas especificidades.

Não podemos deixar de citar o Secretário de Estado Professor Manuel Heitor, mais uma

vez, ao afirmar que estes programas “são uma proxy ao nível de maturidade da

sociedade (…) são endógenos à maturidade das sociedades” e como tal a ocorrência e

realização deste género de programas não poderá ignorar o capital cultural e empresarial

da realidade onde se inserem.
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Conclusão

“Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better”

Beckett

Com o intuito de dotar os leitores de um conhecimento sucinto sobre as

confluências dos campos artísticos e empresariais, foi elaborada uma, curta, exposição

teórica dos pontos onde as esferas da arte e da gestão se tocam, e interferem no campo

uma da outra, consubstanciadas no campo misto da gestão cultural, derivando, após,

para a apresentação de um, possível, perfil de gestor moderno sem, no entanto, perder o

enfoque no que os campos culturais poderiam aportar às dimensões relatadas.

Pretendeu-se, mais do que descrever o perfil de um gestor moderno, sondar os pontos de

intersecção que esse perfil poderia estabelecer com a esfera artística, na perspectiva aqui

tratada dessa esfera, no sentido de contribuir para a discussão do conceito que

subsequentemente foi apresentado. De seguida aprofundaram-se as intersecções entre os

dois campos e foi apresentado o conceito workart, bem como um breve estado da arte

sobre o mesmo. Dado o conceito ser relativamente desconhecido e recente, optou-se por

apresentar casos internacionais de referência para uma melhor aderência à realidade,

permitindo, assim, uma comparação, mais imediata, com o caso de estudo, Viarco

Express, e suas extensões.

A explanação do caso Viarco Express, realizado sob o véu de um prévio

desconhecimento das teorias passíveis de robustecer a sua actuação, após a sua

caracterização, permite concluir que a hipótese I tem resposta negativa: o programa

Viarco Express não pode ser incluído na classificação de workart na sua forma mais

madura, estando mais próximo do conceito de artwork. Quanto à hipótese II, podemos

afirmar que o projecto Viarco Express, na configuração que foi inicialmente concebida,

não teria relação directa com as inovações de produto que se vieram a registar, contudo,

com as alterações que o projecto sofreu, é passível de se afirmar com segurança que o

Viarco Express, ao se ramificar nos Ateliers Viarco, tem relação directa com as

inovações registadas e que, sem o projecto Viarco Express, a empresa não estaria em

condições, presentemente, de avançar com a linha artgraf e com o magneto. Quanto à

terceira hipótese de investigação avançada, podemos concluir que, de facto, o projecto

teve efeitos na mudança de mentalidades e rotinas no universo Viarco, não as podendo,
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no entanto, estender a todo o corpo de recursos humanos, uma vez que os efeitos que

nos são possíveis de aferir estão concentrados em José Viera, gestor da empresa.

Pressupomos, no entanto e naturalmente, que a sua posição lhe confere um potencial de

influência elevado sobre a globalidade da empresa.

A quarta questão de investigação é, não só mais abrangente, como mais difícil de

demonstrar no quadro deste estudo. Como vimos, apenas temos conhecimento de um

programa, que ainda está na fase conceptual, embora com indicações de que a sua

materialização ocorrerá no próximo ano, e que a sua realização deve mais à ideia de

base, o cadavre exquis, do que à concretização do Viarco Express. Contudo, é-nos

impossível deixar de inferir a partir dos elementos que obtivemos que, se o Viarco

Express não se tivesse realizado, o PASECTES não estaria na fase em que está, nem

teria a mesma concepção, uma vez que a ideia de base não teria sido comunicada e

muito menos os outputs, com maiores ou menores falhas, teriam demonstrado a

possibilidade da sua realização. Não podemos, naturalmente, inferir sobre a

comparabilidade interna dos dois casos, dado o estado de desenvolvimento do

PASECTES. Podemos pressupor, no entanto, que a realização do Viarco Express

permitirá evitar alguns erros em futuros programas, por aprendizagem do que nele

correu menos bem, assim como poderá aumentar as hipóteses de sucesso, tanto mais

quanto mais for produzido conhecimento sobre ele e, ainda, tornar-se num caso de

sucesso capaz de incentivar mais empresas a arriscar um programa do género.

Das falhas e correcções a fazer, e que se podem estender a algumas das

fragilidades processuais de outros casos apresentados, toma particular importância a

necessidade de uma mediação profissional: tanto os intervenientes no programa o

evidenciam, como o responsável pelo PASECTES o refere; e, ainda, alguns resultados,

mesmo positivos, das experiências de workart relatadas, sugerem que uma mediação

consistente poderia ter controlado mais eficientemente os processos e aferir mais

claramente os seus resultados. Por ser uma área de fronteira, com possibilidades de

resultados múltiplos, e onde o poder dos actores tem uma importância crucial, sendo

prejudicial o exercício de poder excessivo, tanto por parte dos artistas como da empresa,

temos por conclusão que um dos principais focos de interesse do caso apresentado é a

felicidade de resultados positivos na total ausência de mediação informada sobre este

tipo de abordagem. No entanto, é, também, por essa conclusão resultar de um acaso e
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não da intencionalidade que salientamos a importância fulcral do papel de mediador, de

resto, em consonância com os casos apresentados. Embora o Viarco Express, pelo

processo informal com que foi conduzido e ausência de conhecimento prévio sobre esta

matéria por parte de quem o empreendeu, não permita inferir os resultados que obteria,

e o quão diferente seria, caso fosse dotado de uma mediação consciente, cabe-nos, aqui,

alertar para o que se passou no NyX Project onde é demonstrado, claramente, que as

acções que foram realizadas sem mediação tiveram um grau de sucesso inferior aos

casos conduzidos com recurso e elementos de mediação dotados de conhecimento

técnico para o fazer.

Permitimo-nos, à guisa de conlusão-em-processo, apontar outras questões que

serão passíveis de emanar do acompanhamento mais longo do Viarco Express: a

intencionalidade com que os programas serão realizados, a consciência dos benefícios

que a realização de um programa de workart poderá trazer, a necessidade de objectivos

claros, a delimitação no tempo e o envolvimento de toda a estrutura humana das

empresas, ou da parte a intervencionar (e não apenas os responsáveis pelo programa). E,

em termos mais gerais, problematizar transformações no papel da gestão e dos gestores,

à luz das relações entre arte e empresa, especialmente em casos de workart.
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Anexos

Anexo 1 - Quadro Resumo dos casos apresentados

Comum a
todas a
intervenções

Utilização de
várias artes
com fins
diferenciados
em cada
uma.

Consciência
dos potenciais
benefícios do
programa

Objectivo
definido, com
diferentes
graus de
especificidade

Artista com
experiência
prévia a
trabalhar com
empresas

Existência
de
mediadores

Noção de
contexto dos
artistas e
mediadores

Caso Projecto Data Localização Envolvidos Duração Resultados

Unilever UK Catalyst 1999 Reino Unido 1 Empresa

3 Mediadores

5 Promotores

4
Departamentos
da empresa

N Recursos
Humanos da
Empresa

N Artistas

3 Anos Alteração de
rotinas

Mudança de
mentalidades

Aumento da
criatividade e
inovação

Rotação de
recursos
humanos

Babson
College

Módulo:
Gestão
Criativa em
Organizações
Dinâmicas

1993 Estados
Unidos da
América

1 Instituição
de ensino
superior

5 Artistas

N Alunos

Indefinida Multiplicidade
de pontos de
vista

Conhecimentos
adquiridos em
gestão
comercial, de
equipas e
projectos

NyX
Innovation
Alliance
Programe

NyX
Innovation
Alliance
Programe

2004 Dinamarca 20 Empresas

N Recursos
Humanos

20 Artistas

3 Mediadores

20 Dias Aumento da
criatividade e
inovação

Diminuição de
defeituosos

Novos
produtos

Comum a

todas a

intervenções

Utilização de

várias artes

com fins

diferenciados

em cada

uma.

Consciência

dos potenciais

benefícios do

programa

Objectivo

definido, com

diferentes

graus de

especificidade

Artista com

experiência

prévia a

trabalhar com

empresas

Existência

de

mediadores

Noção de

contexto dos

artistas e

mediadores

Caso Projecto Data Localização Envolvidos Duração Resultados

Unilever UK Catalyst 1999 Reino Unido 1 Empresa

3 Mediadores

5 Promotores

3 Anos Alteração de

rotinas

Mudança de
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4

Departamentos

da empresa

N Recursos

Humanos da

Empresa

N Artistas

mentalidades

Aumento da

criatividade e

inovação

Rotação de

recursos

humanos

Babson

College

Módulo:

Gestão

Criativa em

Organizações

Dinâmicas

1993 Estados

Unidos da

América

1 Instituição

de ensino

superior

5 Artistas

N Alunos

Indefinida Multiplicidade

de pontos de

vista

Conhecimentos

adquiridos em

gestão

comercial, de

equipas e

projectos

NyX

Innovation

Alliance

Programe

NyX

Innovation

Alliance

Programe

2004 Dinamarca 20 Empresas

N Recursos

Humanos

20 Artistas

3 Mediadores

20 Dias Aumento da

criatividade e

inovação

Diminuição de

defeituosos

Novos

produtos
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Anexo 2 - Cartografia pictórica dos lápis do Viarco Express

Lápis 1
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Lápis 2
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Lápis 3
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Lápis 4
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Lápis 5
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Lápis 6
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Lápis 7
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Lápis 8
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Lápis 9

Lápis 10
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Anexo 3 - Carta Convite
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Anexo 4 - Guiões de Entrevistas/Questionários

1. Viarco Express – Maus Hábitos/Viarco

A presente entrevista insere-se na realização de uma tese de mestrado na

Faculdade de Economia do Porto, Mestrado em Economia e Gestão da Inovação,

versando o tema da: Workart – A gestão e a arte, e tendo como estudo de caso o

projecto Viarco Express.

O Projecto Viarco Express

1. Qual o principal objectivo deste projecto?

(gerais e em relação à Saco Azul, Maus Hábitos, Viarco)

2. Qual é, concretamente, a sua relação com o projecto?

(como surgiu a ideia do projecto/ em que contexto surgiu/ que função ocupou e

porquê…)

3. Como classifica o modelo de intervenção foi utilizado na operacionalização do Viarco

Express?

(partiu de um modelo teórico – qual? -, foi uma experiência, a partir do

conhecimento de outra, noutro país – qual?…)

4. Qual a principal inovação do projecto?

5. Que impacto(s) principais efectivos teve, ou está a ter, o projecto:

1. para a Saco Azul;

2. para os Maus Hábitos;

3. para a Viarco;

4. para os artistas que participaram.

(Expectativas iniciais, benefícios, estrangulamentos //pontos fortes e fracos)

(Perceber (n)as diferentes dimensões: capital cultural/social junto do meio

empresarial e artístico, conforme os casos; financeira; projecto de mais longo prazo em

termos de actividades e contactos) (Por exemplo entre artistas e empresa….. e

respectivas justificações)

(Perceber se os impactos, positivos e negativos, correspondem aos objectivos e

se eram esperados/foram previstos.)

6. Quais as principais etapas do planeamento que foram efectivamente cumpridas?

7. Na sua opinião, o programa é replicável a outras empresas?

(Porquê, em que condições, tipos de empresas, etc…)

8. E a outros tipos de artistas?

9. O que mudaria no programa, se o replicasse? Porquê?

(Do lado da Saco Azul/MH e do lado empresarial; do lado dos artistas)

(objecto, amplitude, meio artístico, meio empresarial, equipa, timing,

financiamentos, …)
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10. Concretamente, a Saco Azul prevê retomar o programa Viarco Express, ou similar, em

parte ou na globalidade?

(Em caso afirmativo, quais as principais acções a empreender? Em caso

negativo, alguma das acções do programa será retomada, integrada ou não noutros

programas)

11. Considera que o programa, na globalidade, cumpriu os seus objectivos? Porquê?

(O que cumpriu e não cumpriu)

Sobre a implementação do programa:

12. Datas de início e de fim do programa:

13. Constituição da equipa que trabalhou no programa:

14. Em termos gerais, como avaliaria a relação dos trabalhadores da Viarco com o

programa?

(Fácil, difícil, etc// variável, dependendo da fase do programa…; porquê, em que

contextos?)

15. E a dos artistas?

16. Principais meios físicos e logísticos que a equipa tinha à disposição e utilizou?

(De onde provinham, se foram suficientes, …)

17. Principais meios financeiros que a equipa tinha à disposição e utilizou?

(De onde provinham, se foram suficientes…)

18. Parcerias com outras instituições no contexto do programa?

Instituição
Tipo de

parceria

Duração da

parceria

Avaliação da

parceria
OBS

… … … … …

19. Qual o peso que o programa teve no orçamento global da Saco Azul/Maus Hábitos?

20. Pode sugerir-me artistas que participaram no Viarco Express no âmbito deste trabalho

(e eventualmente outros colaboradores que, na sua opinião, sejam essenciais para

compreender o programa)?

21. Para finalizar, como avaliaria sua própria relação com o projecto, e em particular sobre

o trabalho artístico com/em empresas? (ganhos, perdas, aprendizagens e experiências,

em termos pessoais, profissionais, .) (A arte enquanto instrumento/mediador ou

ferramenta de gestão ou de negócio…)

2. Viarco Express - Secretário de Estado Da Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior – Professor Manuel Heitor

A presente entrevista insere-se na realização de uma tese de mestrado na Faculdade de

Economia do Porto, Mestrado em Economia e Gestão da Inovação, versando o tema da:

Workart – A gestão e a arte, e tendo como estudo de caso o projecto Viarco Express.

O Projecto Artístico do Ministério

1. Qual a principal razão para a criação do programa?
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(de onde surgiu a ideia - eventual "inspiração" na exposição Viarco Express? - iniciativa

inovadora, interesse exploração relações arte/ciência, ….)

2. Quais as principais etapas do planeamento do programa?

(Perceber duração, acções, avaliação – se esta última não for aqui respondida, perguntar

explicitamente)

3. Equipa(s) envolvida(s) (quantos, de onde, quem – estado, ciência, arte)

(Perceber modos de recrutamento/selecção/participação)

(Se apenas artistas plásticos, que tipos de cientistas e áreas de saber)

4. Que meios materiais serão disponibilizados? Os envolvidos trabalharão com matérias,

instrumentos, métodos, vindos das áreas artísticas ou da ciência?

(Aos cientistas e aos artistas, incluindo espaços físicos de trabalho)

5. Como se estabelecerá, na prática, a interligação entre os dois grupos? Quem e como os

mediará e acompanhará?

(Outputs específicos em cada grupo?)

(Os artistas irão trabalhar com os cientistas em quê concretamente? Reflectirão sobre o

trabalho dos cientistas? Trabalharão sobre um problema específico, que estes últimos aportarão?

Ou será apenas uma reflexão, por parte dos artistas, materializado na obra, sobre o trabalho dos

cientistas? …)

6. Que impacto(s) principais efectivos que espera do programa?

(produtos/obras de ciência e de arte?)

(Expectativas iniciais, benefícios, estrangulamentos //pontos fortes e fracos – para

artistas e cientistas/dimensão política, etc.…)

(Especificar para o tecido científico em geral, para o país, para a arte…)

7. O programa será objecto de uma avaliação específica?

(Se sim, em que consistirá; senão, porquê?)

8. Num plano mais geral:

Como vê as relações entre arte e ciência?

E entre arte e empresas?
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3. Viarco Express – Museu da presidência e Museu da Chapelaria

O presente questionário insere-se na realização de uma tese de mestrado na Faculdade

de Economia do Porto, Mestrado em Economia e Gestão da Inovação, versando o tema da:

Workart – A gestão e a arte, e tendo como estudo de caso o projecto Viarco Express.

A sua colaboração é imprescindível, pelo que lhe pedimos que responda ao questionário

A informação recolhida é confidencial e nunca será utilizada de forma

personalizada/individual.

O Projecto Viarco Express

1. Como tomou conhecimento da iniciativa Viarco Express?

[pré-respostas:

a. Contactos pessoais;

b. Foi contactado – indique, por favor, por quem e respectiva instituição

c. Comunicação social

d. Outra forma, qual?

2. Qual a principal razão para o destaque dado à exposição Viarco Express, nas

Comemorações do Centenário da República (abertura das comemorações)? – Apenas

Museu da Presidência

3. Qual o papel específico do Museu nos conteúdos da iniciativa? – Apenas Museu da

Presidência

a. O MR apenas acolheu a exposição

b. O MR participou nos conteúdos do programa (pré-respostas - selecção de

artistas; formato; duração…)

c. A exposição constituiu a primeira etapa numa oportunidade de parceria, a

desenvolver

d. Outro, qual?

4. Como avalia, globalmente, o impacto/a importância desta iniciativa:

a. Para o programa das Comemorações do Centenário da República

b. Para o Museu da Presidência

c. Em termos visitantes/públicos

d. Na relação entre empresas e arte(s)

5. Foi comunicado ao público que a exposição deriva de um projecto de âmbito

empresarial?



92

Se quiser, pode deixar aqui considerações/ideias/comentários:
Dados Pessoais

6. Nome -

7. Sexo -

8. Idade -

9. Cargo no Museu da Presidência da República (Museu da Chapelaria) -

10. Nível de instrução que frequenta ou, se já não estuda, o mais elevado que frequentou?

(Indicar o curso ou a área de estudo) -

11. Relação com a Exposição Viarco Express -

12. Relação com as Comemorações do Centenário da República (Relação com a exposição

realizada da Viarco Express) -

O questionário terminou. Relembramos o carácter sigiloso da informação.

Muito obrigados pela colaboração!
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Anexo 5 - Sinopses

Entrevista a Daniel Pires – Maus Hábitos/Associação Cultural Saco Azul

Daniel Pires começa por identificar o conceito do projecto Viarco Express como o do

jogo surrealista cadavre exquis. Realça que a longa duração do projecto se ficou a dever a terem

sido alterados o número de lápis, de cinco para dez, à reduzida equipa que tratou da

organização, uma pessoa, e à falta de profissionalismo na gestão do programa, bem como os

reduzidos meios financeiros afectos a este, uma vez que a Viarco não dispunha de liquidez para

afectar ao programa.

Atesta que o programa cumpre os seus objectivos, embora de maneira mais proveitosa

para a Viarco, uma vez que os objectivos da Associação Cultural Saco Azul seriam apenas

realizar o projecto, como parte da sua actividade na promoção e criação cultural. O projecto

Afirmou que o projecto foi por duas vezes candidatado ao apoio do Ministério da Cultura, via

Direcçao Geral das Artes, e que, das duas vezes, o projecto não foi contemplado com apoios

financeiros, ressalva-se no entanto que o apoio concedido pela DGArtes não seria apenas para o

Viarco Express, mas sim para toda a actividade da associação. Estima que a Associação Saco

Azul, em conjunto com os Maus Hábitos, tenha afectado entre quinze a vinte mil euros, em

meios, ao programa.

Daniel Pires sugere que a falta de potenciação dos produtos, na Viarco, surgidos do

programa se ficam a dever à falta de estratégia comercial da empresa que tem, nas suas palavras,

uma máquina pesada e pouco oleada. A propósito da Viarco refere, também, que a relação de

trabalho foi tensa e que a empresa não valoriza, o suficiente, o trabalho dos artistas envolvidos,

bem como, na sua opinião, o envolvimento dos trabalhadores da Viarco deveria ter sido mais

profundo e não apenas a de visitar as exposições, apontando, mais uma vez, na falta de

sensibilidade da empresa a causa.

Para além do Viarco Express, Daniel Pires demonstra o prazer que lhe deu fazer este

projecto e mostra-se disponível para o fazer, de novo, no futuro. Refere que deu um lápis do

projecto a Cildo Meireiles, conceituado artista plástico brasileira, que recentemente lhe

confessou que pretende trabalhar com uma equipa de físicos para fazer o desenho mais pequeno

do mundo, feito a partir de uma molécula de grafite. Afirma, também, que o Secretário de

Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Manuel Heitor lhe terá dito que está na

disposição de patentear os produtos que saíssem do programa que pretende empreender sob a

alçada do ministério.
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Entrevista a José Vieira – Gerente da Viarco, indústria de lápis, Lda.

José Vieira começa por explicar que o projecto Viarco Express tinha como intento o

aumento da visibilidade da Viarco, ao mesmo tempo que celebrava o centenário da empresa, e

daí a introdução de mais cinco lápis. Refere, também, que as obras do projecto tem como

destino a venda em leião, com as receitas a reverterem em partes iguais para três agentes: a

Viarco, os Maus Hábitos/Saco Azul e para os autores das obras. Refere, ainda, que a receita da

Viarco será destinada à produção de lápis a oferecer a instituições e escolas que enfrentem

dificuldades financeiras.

No decorrer do projecto, que afirma, mais que uma vez, que se não fosse neste modelo

não contaria com os nomes que dele fazem parte por não ter capacidade de os atrair, apercebe-se

que a empresa ganha nichos de mercado, e competências para os atacar, que antes não detinha.

Esta atitude de nicho força a Viarco a enfrentar a necessidade de empreender um processo de

internacionalização, opção, essa, que nunca teria sido ponderada com os produtos prévios que

produziam. Reiteradamente afirma que o projecto Viarco Express é um óptimo cartão-de-visita

para a empresa, tanto nacional como internacionalmente, sendo, inclusive, prática na empresa o

envio do catálogo do projecto para clientes internacionais e não o catálogo de produtos.

José Vieira assume-se como mediador entre os artistas, e as suas ideias dos novos

produtos, e o know-how da empresa, e que só assim nascem os produtos. Não obstante,

reconhece que a indústria sempre viveu de criativos e que a importância destes é imensa.

Assume a nova linha de produtos como a sensação do seu catálogo, sendo o principal

responsável pelo ressurgimento da Viarco nacionalmente e pela visibilidade que vêm a ganhar

internacionalmente. Admite, também, que sem esta nova linha de produtos, que tem um VAB

muito superior aos produtos que tipicamente produziam, a situação financeira da empresa era

muito pior.

Na sua opinião, projectos semelhantes ao Viarco Express são replicáveis a toda o sector

produtivo, embora enfrentem obstáculos relevantes, pois as empresas portuguesas não estão

habituadas a este tipo de intervenções, embora com tempo e bons exemplos os obstáculos são

transponíveis. Para o exemplificar refere os seus próprios funcionários que no inicio viam com

desconfiança os artistas na empresa e que no fim do programa já os olhavam de forma diferente,

vendo-os como elementos que contribuíam para a melhoria da situação da empresa.

Por fim, refere que a criatividade é o recurso essencial para as empresas conseguirem

competir dentro da sua lógica de negócio e não ficarem dependentes de encomendas externas.
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Entrevista a Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

– Professor Manuel Heitor

O Professor Manuel Heitor começa por referir que a ideia de fazer um programa que

cruzasse artes com ciência é uma ideia antiga que tem e que ressurgiu com o Viarco Express,

embora não seja o projecto em si que lhe sirva de base de trabalho, mas sim o conceito de

cadavre exquis.

O programa do ministério encontra-se numa fase de conceptualização e afinação de

conceito, objecto e estrutura de trabalho. Tem como objectivo ser lançado no ano de 2010 mas

ainda não dispõe de uma data certa, assim como não dispõe de equipa afecta, embora esta deva

ser constituída a partir do organismo: “Ciência Viva”.

A sua relação com o Viarco Express, aparte o conceito de base, é de aprendizagem,

servindo este como caso de estudo para se evitar erros no futuro programa do ministério. Assim,

realça a importância de uma mediação especializada, a definição de objectivos tangíveis e a

necessidade de balizar o programa em termos temporais, definindo, à partida, um horizonte

temporal de um ano de duração. Os resultados do programa serão avaliados, em função dos

objectivos a que se propunha e como forma de estudo para futuras actividades.

Ao mesmo tempo que apontas os constrangimentos a melhorar refere que o programa

do ministério é experimental, que reflectirá, necessariamente, o nível de maturação da

sociedade, que servirá de aprendizagem para futuros programas a empreender e que neste

momento o seu principal objectivo é o de criar pontes colaborativos entre o sector das artes e da

ciência/investigação, estando, no entanto, disponível para proteger e potenciar os frutos destas

pontes. O futuro programa apresenta-se, assim, como a semente de projectos que cruzem os

conhecimentos específicos das áreas artísticas e científicas.


