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A turbulência financeira não nocauteou as tradicionais "festas de firma" de fim de ano. Apesar 
de organizadores de eventos corporativos em São Paulo e Curitiba observarem um movimento 
por comemorações mais econômicas, alguns espaços na capital paulista estão com a agenda 
lotada nas últimas semanas de 2008 e notam um aumento de até 50% no número de reuniões 
empresariais, em comparação a 2007. Para não inflar os orçamentos em tempos de crise, há 
opções de confraternizações em lugares menores, cardápios a base de bebidas nacionais e 
decoração com itens reciclados.  
 
A Objective Solutions, empresa de tecnologia que desenvolve soluções para a Oi, Telefonica e 
Embratel, vai fazer uma festa 40% mais cara que a do ano passado. "A empresa cresceu e o 
número de colaboradores também", justifica Gilberto Nunes, diretor da companhia de 70 
funcionários, que faturou R$ 15 milhões no ano passado. Como a Objective é sediada em São 
Paulo e tem filial no Paraná, a direção decidiu realizar festa dupla.   
 
Para Márcio Gaba, diretor da LMI Brasil, consultoria especializada em desenvolvimento 
profissional, apesar das celebrações de encerramento de período não serem um fator 
importante de motivação, o cancelamento dos eventos pode arranhar a imagem da empresa. 
"A situação pode ser entendida pelo empregado como uma quebra de confiança por uma 
liderança que não valoriza seu pessoal. Se a festa está agendada ou se é uma tradição, não 
cancele", recomenda.   
 
Gaba, que trabalha com corporações como Alcon Laboratórios e CPM Braxis, defende que a 
função principal das festas corporativas de Natal não é motivar a equipe. "Trata-se de um 
momento para celebrar mais um período concluído". Mas se a empresa passou por uma fase 
positiva de realizações, a iniciativa vira também uma boa oportunidade de demonstrar 
reconhecimento à equipe.   
 
Entretanto, a maioria das companhias procuradas pelo Valor preferiu não comentar sobre as 
confraternizações este ano. "Como estamos em um momento delicado e de eventuais cortes, 
não é bom falar de comemoração", disse uma relações públicas de uma grande empresa.   
 
"Os gestores devem aproveitar a ocasião ainda para marcar o fim de um período turbulento. 
Nesse caso, o evento ajuda os funcionários a entenderem que podem transpor obstáculos e 
atingir objetivos", diz Gaba, da LMI.   
 
No Terraço Daslu, espaço de 2,5 mil metros quadrados na cobertura da loja de mesmo nome, 
em São Paulo, a crise internacional não atrapalhou a agenda das festas corporativas. "Temos 
14 eventos neste final de ano, a maioria de grande porte, com um crescimento de 50% em 
relação a 2007", afirma Bettina Quinteiro, superintendente da Villa Daslu/Terraço Daslu.   
 
Na Casa da Fazenda do Morumbi, o número de festas de fim de ano se manteve em 
comparação ao volume registrado em 2007. "Foram 20 comemorações de pequeno e grande 
porte em novembro e 22 datas fechadas em dezembro", contabiliza Roberto Oropallo, diretor 
do estabelecimento que vai receber executivos de companhias dos setores automotivo e de 
telecomunicações até o fim deste mês. A Casa da Fazenda abriga cerca de 350 pessoas e o 
evento sai do papel de acordo com o orçamento do cliente. "É possível criar uma 
confraternização conforme a verba disponível, com um cardápio e decoração mais simples".   
 
Fernando Shikay, diretor da organizadora de eventos empresariais Tokai, com clientes como 
Itaú Unibanco e DHL, explica que as companhias sempre pedem iniciativas econômicas - 
independentemente se o momento é ou não de cintos apertados. Este ano, os eventos 
desenhados pela empresa, há vinte anos no mercado, aumentaram 10% em relação a 2007. 
"Muitas festividades estavam agendadas antes das notícias da recessão."   
 
Nas duas primeiras semanas de dezembro, a Tokai monta seis encontros. Um banco de médio 
porte e uma multinacional do setor de embalagens estão confirmados. Segundo o empresário, 



para se adaptar a orçamentos menores, é possível elaborar um cardápio com bebidas 
nacionais de qualidade, ao invés de alternativas importadas, e usar elementos reciclados na 
decoração.   
 
Nos Jardins, o boa bistrô tem 20 eventos marcados até 20 de dezembro. "O número de 
confraternizações diminuiu cerca de 10% em relação ao ano passado", revela a chef Tatiana 
Szeles, proprietária do restaurante. Além do menor número de reuniões, ela percebeu que as 
empresas estão pedindo eventos mais enxutos. "O vinho, por exemplo, pode ser substituído 
pela cerveja ou caipirinha."   
 
"Para as festas de fim de ano continuarem acontecendo com a crise, o mercado de eventos 
teve de investir em alternativas mais em conta", analisa Dado Dantas, sócio de uma produtora 
curitibana que atende empresas como O Boticário, Icatu Hartford e TVA. Os contratos de 
Dantas emagreceram 10% em comparação aos do ano passado. No lugar das 
confraternizações tradicionais para os funcionários, ele notou este ano um investimento maior 
das empresas em festas promocionais para lançamentos de produtos.   
 
Segundo Edino Garcia, coordenador da IOB, do setor de informações empresariais para as 
áreas contábil e jurídica, os gastos com as festas de fim de ano podem reduzir o imposto de 
renda e a contribuição social sobre o lucro a pagar das companhias. "A empresa deve lançar os 
gastos realizados como despesa operacional, que será deduzida da apuração do lucro líquido."   
 
Mas o especialista lembra que somente podem se beneficiar desse procedimento as 
organizações que optaram pelo lucro real no ano-calendário em curso, para fins de apuração 
do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSL). "Já as despesas com a aquisição de cestas natalinas são dedutíveis na apuração 
do lucro real, desde que sejam distribuídas a todos os empregados."   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 dez. 2008, Eu & Investimentos, p. D10. 


