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As empresas devem informar aos funcionários com antecedência qual será o procedimento 
adotado para os jogos do Brasil que acontecem no horário do expediente. "A expectativa pode 
desviar o foco do trabalho", avisa Eliane Figueiredo, diretora da Projeto RH, especializada em 
recrutamento e análise de performance. Os consultores também sugerem que as companhias 
aproveitem o clima de comemoração para integrar equipes, ampliar o networking com clientes 
e capitalizar o entusiasmo do quadro para a obtenção de resultados internos. 
 
Segundo Gilberto Cavicchioli, do núcleo de gestão de pessoas da ESPM, os jogos da Copa do 
Mundo envolvem desde os principais executivos até os menores níveis hierárquicos das 
empresas. Mas ele assegura que não há perdas graves de produtividade porque, durante as 
partidas do Brasil, funcionários de todas as empresas costumam dar uma pausa no trabalho. 
 
A dica do especialista para as companhias é comunicar com antecedência os procedimentos 
adotados para os dias de jogos. "Até agora, poucas companhias oficializaram suas diretrizes", 
diz. Cavicchioli também acredita que torcer pelo Brasil dentro da empresa pode ser uma boa 
oportunidade para integrar setores que não se encontram com frequência. Mas é preciso 
cuidado ao escolher quem vai ficar no batente na hora do jogo. "É aconselhável redobrar a 
atenção para não cometer injustiças, liberando uns e segurando outros."  
 
Para Eliane, será difícil pedir às equipes que retornem ao trabalho após um jogo que começa 
às 15h30. De acordo com ela, cada liderança deve estar bem informada sobre a política da 
empresa diante do calendário esportivo. Com isso, será mais fácil criar um planejamento. 
"Tudo depende do horário da partida, do segmento em que a companhia atua e do momento 
pelo qual ela está passando em relação à entrega de projetos e prazos a cumprir." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 maio 2010, Eu & Investimentos, p. D12. 


