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Copa do Mundo é uma época de emoções, mas gestores precisam conjugar paixão dos 
funcionários com a atividade. Algumas empresas vão criar ambientes para que os jogos sejam 
vistos dentro do ambiente corporativo 
 
Futebol é a paixão nacional, ainda mais em época de Copa do Mundo. Conjugar essa paixão 
com a produtividade é um desafio à capacidade dos gestores, que adotam diferentes 
estratégias. Algumas empresas vão permitir que os funcionários cheguem tarde ou saiam cedo 
em dias de jogo, enquanto outras vão criar ambientes dentro da própria companhia para que 
eles possam assistir o campeonato e assim voltar ao trabalho logo depois. 
 
“Épocas como a Copa são um perigo, pois as pessoas são carregadas pelas emoções. Isso as 
leva a ter intimidade com pessoas que não são íntimas, falarem palavrão e ficarem 
comentando o jogo o tempo todo. O importante é que as pessoas entendam que apesar de a 
empresa permitir que vejam os jogos, elas ainda estão em dentro de uma companhia”, afirma 
a consultora empresarial Reginah Araújo. 
 
A empresa de comunicação digital integrada Veus Technology comprou aparelhos conversores 
de TV digital para instalar nos computadores, e permitir que todos possam assistir aos jogos. 
O gestor de relacionamentos da companhia, Roque Brandão, explica que fez a compra porque 
como a empresa trabalha na área de saúde, tem responsabilidade muito grande e não poderia 
liberar os trabalhadores para assistir às partidas em outro lugar. 
 
“Os próprios funcionários deram a sugestão de ver os jogos no escritório. Partiu da companhia 
deixar então o ambiente mais confortável”, conta. Além de comprar os dispositivos, a empresa 
foi decorada com tema da seleção brasileira, as geladeiras foram abastecidas com suco, 
refrigerante e petiscos e está sendo organizado um bolão. 
 
A Veus também está incentivando os funcionários a levar pipoca e pizza, como alternativa de 
guloseimas. A gerente de Comunicação e Marketing da Chemtech, do grupo Siemens, Rebecca 
Rato, conta que a empresa teve que pensar em ações corporativas para a Copa, pois cerca de 
70% do seu quadro de funcionários é composto por homens jovens que gostam de futebol. 
Como toda semana tem partida do esporte de equipes formadas por trabalhadores, eles já 
sabem como se comportar durante a Copa. 
 
“Estimulamos a competição esportiva saudável. Como o clima aqui é muito informal, eles 
poderão vir com camisa da seleção e teremos peruca e chapéu, para a torcida ficar animada. 
Será como se tivessem com qualquer grupo de amigos. Só não permitimos bebidas alcóolicas e 
nem incentivamos que bebam”, conta. 
 
Mesmo com um cenário todo montado (a sede do Rio foi inteiramente decorada e foram 
elaborados quiz nos intervalos, bolão solidário e uma comunicação que remete ao album de 
figurinhas da Copa, colocando os funcionários entre os craques) aqueles que quiserem assistir 
os jogos em outros lugares, poderão fazê-lo sempre que quiser. “Fizemos campanha interna 
porque assim vai ficar mais animado, pois temos toda a infraestrutura necessária para ver os 
jogos. 
 
É de nosso interesse que fique conosco, mas não é obrigatório. A gente tem flexibililidade de 
horário e basta o funcionário entrar em acordo com o gerente dele sobre que horas vai entrar 
e sair da empresa”, explica. 
 
BEBIDAS 
Se a Chemtech e a Veus vão restringir as bebidas aos sucos e refrigerantes, a agência 
especializada em marketing digital AD Brazil já comprou as cervejas para animar as festas pós 
expediente nas sextas-feiras depois dos jogos. 
 



“Já é prática nossa fazer eventos assim para os funcionários. Todos perguntam se tivemos 
problemas com isso, se alguém bebeu demais, mas isso nunca aconteceu. Estabelecemos 
claramente o que queremos das pessoas e o que esperamos delas. Além disso, não 
compramos cervejas com exageros, mas na medida certa para que cada um tome a sua 
latinha. Caso a pessoa more perto ou combinou de assistir o jogo em outro lugar, não tem 
problemas, desde que volte sóbrio”, diz o diretor comercial Sérgio Lima. 
 
Para os especialistas, cabe aos trabalhadores se responsabilizarem e não cometerem excessos. 
“A Copa do Mundo combina bastante com cerveja, mas já presenciei casos que, em um evento 
corporativo, um funcionário ganhou prêmio, bebeu além da conta e disse coisas que não devia.  
 
A diretoria pensava nele para uma promoção, mas por causa do que ocorreu, acabou não 
sendo promovido”, conclui Reginah. Para o executivo de Marketing da Sampling Planejamento, 
Bráulio Candian Jr., as pessoas tem que se comportar na Copa do Mundo como se comportam 
em uma festa de fim de ano de uma empresa, quando há um clima descontraído em um 
ambiente corporativo. “O problema é que na Copa isso fica um pouco mais complicado que 
esses eventos porque todos ficam mais emotivos. 
 
Deve-se evitar palavrões e qualquer tipo de ofensa. O funcionário tem que saber se 
comportar”, explica. No caso dos torcedores mais empolgados que querem ver os jogos dos 
times dos outros países, recomenda-se cautela. 
 
“Quando a empresa libera para ver o jogo do Brasil é uma exceção dentro da rotina 
corporativa. Se alguém pedir para ver os jogos de outras seleções, pode gerar um 
constrangimento, porque a companha vai ter que liberar o restante dos funcionários também. 
Imagina se todos pararem para ver o jogo da Itália e da França? O Brasil vai parar. 
 
Se isso ocorrer, o nosso índice de produtividade durante os meses da Copa vai ser 
desastroso”, afirma. Deve-se evitar ficar discutindo longamento o resultado das partidas, para 
não atrapalhar a retomada do trabalho. Segundo a consultora, o que acontece muitas vezes é 
que um funcionário faz o outro se dispersar. 
 
Para ela, o ideal é que comentem e conversem sobre o jogo até meia hora depois do seu 
término e depois voltem ao ofício. 
 
“Brasileiro gosta de comentar, montar equipe, saber quem jogou bem e quem jogou mal. Se a 
empresa não tiver uma rédea, vão passar o restante do dia comentando o jogo. Se a pessoa 
tem a consciência que tem que entregar uma certa tarefa, um produto, ela deve se 
comprometer e repor as horas que passou assistindo ao jogo”, diz. 
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