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O ser humano resiste bravamente ao espírito de colaboração 
Há algumas semanas escrevi nesta coluna sobre o medo que eu estava sentindo às 
vésperas de um evento motivacional que seria feito na minha empresa. Macaco velho, 
previa viver micos de todos os tamanhos, baseado em minha vida pregressa nesse tipo de 
atividade. 
 
Sou, por formação e até mesmo por caráter, desconfiado dessas súbitas demonstrações 
de amor ao próximo e à empresa, regidas por um médium de aluguel que recebe fluidos 
positivos da platéia. Já vi muita jura de amor eterno feita com lágrimas nos olhos terminar 
no ônibus de volta. Vi todo clima de amizade e respeito ir pro brejo em segundos, na briga 
por uma janelinha ou por um desvio da rota para entregar alguém em casa. 
 
O ser humano resiste bravamente ao espírito de colaboração, mesmo que tenha passado 
horas afirmando que o serviço feito em equipe é mais fácil, alegre e eficiente. As pessoas 
são capazes de acreditar que o trabalho feito em conjunto é melhor e mais eficaz. Mas 
geralmente são incapazes de levar este sentimento para a vida prática. Eu sempre tive 
uma sensação: a de que empresa boa, que paga bem, pontualmente, que não dá espaço 
para panelinhas, que não permite que viceje a fofoca, não precisa de programas de 
integração. 
 
Do alto de minha ignorância, ou pelo menos do alto de minha visão cínica, sempre achei 
algo ridículo este tipo de evento. Pois mais uma vez mordi a língua, coisa que está ficando 
meio comum para nas minhas bandas. Errei sim. E manchei o meu nome, ao contrário do 
que diz a música popular. Quem me leu há quinze dias deve se lembrar do fim da crônica, 
quando eu metaforicamente descrevia o embarque de um jumento empalhado, 
supostamente um equipamento a ser usado na convenção. Ou estou ficando velho ou 
perdi completamente o espírito crítico, mas a verdade é que adorei o evento. 
 
Andei sobre cabos de aço como um equilibrista, voei sobre um lago dependurado numa 
corda (parece que o esporte se chama tirolesa, ou veneziana, sei lá), fiz rappel, montei 
uma pizzaria com imenso entusiasmo, inteiramente esquecido de minha posição refratária 
a estas coisas. É bem verdade que na programação tinha poucas palestras e um mínimo 
de proselitismo, tudo muito rápido e contido. É bem verdade que por um momento eu 
achei que tinha entrado numa imensa furada. Foi quando cheguei para o café da manhã 



do segundo dia e encontrei ao lado do bufê um quadro de avisos com o programa do 
sábado: "tirar leite da vaquinha, atacar os piratas no lago, dar comida aos potrinhos, 
colher ovos no aviário, alimentar os coelhos..."e assim por diante. 
 
Pensei imediatamente em disfarçar e fugir dali o mais depressa que pudesse. Mas 
felizmente se tratava da programação para as crianças hospedadas no hotel. Nós, os 
adultos da diretoria e da gerência da empresa faríamos coisas mais sérias, como 
montanhismo, alpinismo, equilibrismo. Ao vivo, não aquilo que normalmente se pratica 
num escritório como forma de sobrevivência. 
 
Cheguei em casa me arrastando, todo queimado de sol. Contei à mulher minhas 
aventuras campestres e fui dormir. Devidamente integrado e motivado.   

                            Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 18 ago. 2008. p. 18. 


