
Para o empregado

● Antes e durante a festa, prefira
a discrição de comportamento

● Não levante polêmicas, não
fale palavrões ou critique a chefia

● Evite decotes, transparências
e roupas curtas nos eventos

● Beba com moderação e não
encha o prato de comida

● Dance sem ousadias

● Cumprimente seus superiores,
mas não seja inconveniente

● Não assedie os colegas

Para o empregador

● Adote tipos de festa de acordo
com o perfil dos funcionários

● Faça as atividades coletivas no
fim do expediente e, de preferen-
cia, no fim da semana

● Oriente os convidados em rela-
ção a vestimenta

● Não separe os líderes dos de-
mais colaboradores

● Promova atividades lúdicas
que não criem embaraços

● Ofereça atendimento médico
para quem exagerar na bebida

Reportagem de capa

As confraternizações podem
ser bons instrumentos de mobi-
lização nas empresas. “A maior
vantagem é a integração. Quan-
do se cria um laço entre os fun-
cionários, essa ligação depois
flui no trabalho”, diz a gerente
de RH da Mega Sistemas Corpo-
rativos, Mariana Almeida.

A companhia de TI, com cer-
ca 350 funcionários no interior
de São Paulo, costuma realizar

atividades coletivas em cháca-
ras da região de Itu. Em 2012,
ela criou uma gincana em que
os participantes tinham de, en-
tre uma série de atividades, arre-
cadar presentes e produtos pa-
ra pessoas carentes apoiadas
por instituições parceiras. Aos
vencedores da iniciativa, que
também incluiu atividades lúdi-
cas, a companhia sorteou prê-
mios como iPads e jantares.

Além das ações institucio-
nais, o investimento nas cele-
brações também podem ser
aproveitados pelas compa-
nhias para destacar profissio-
nais com boa postura e resulta-
dos satisfatórios, na opinião do
executivo Edson Bregolato, só-
cio do Centro do Desenvolvi-
mento do Profissional de Ven-
das (CDPV), no Rio de Janeiro.

“Assim, se dá visibilidade pa-

ra essas pessoas na empresa e as
motiva”, diz. Bregolato reco-
menda, no entanto, que as ho-
menagens não se alonguem de-
mais, deixando os eventos buro-
cráticos e tediosos.

Se há espaço para elogios, as
críticas são assuntos proibidos
nas festas, segundo ele. “Elas
têm de ser feitas em local priva-
do e com um plano de ação, se-
não não servem para nada.”

Reuniões podem engajar colaboradores

● É essencial para as empresas
saber organizar uma boa festa.
Segundo a gerente de eventos da
Accentiv, Clarissa Erbella, respei-
tar a cultura da companhia ajuda
na decisão do que fazer. “Depois,
vemos a verba disponível”, diz.

Outro fator importante, segun-
do Nathalie Gildin, da Safe Trip
Brazil, é marcar a reunião para
um horário próximo ao término
do expediente e, de preferência,
no último dia útil da semana. Ela
recomenda a integração de todos
os profissionais da empresa, in-
dependentemente do cargo. E
adverte: nas gincanas, evite brin-
cadeiras constrangedoras.

DIVULGAÇÃO

No clima
da balada,
sem largar
o crachá
Festa de fim de ano permite que equipes
celebrem resultados, mas exige bom senso

DIVULGAÇÃO/TICKET

Gustavo Coltri

As festas de fim de ano são uma
das principais tradições do
mundo empresarial – e, infeliz-
mente, os micos decorrentes de
exageros nesses eventos tam-
bém. Então não esqueça do
bom senso antes de cair na farra
corporativa. Ela pode ser uma
boa oportunidade para se culti-
var contatos na organização.

“A pessoa deve sempre lem-
brar de que a confraternização,
por mais informal que seja, é
uma extensão do ambiente pro-
fissional”, diz a consultora orga-
nizacional e coach paranaense
Melissa Camargo Kotovski.

Ela acredita que a discrição
deva ser a mais importante dire-
triz de comportamento dos fun-
cionários nos eventos. “Pode le-
var bom um tempo para que
uma imagem ruim criada na fes-
ta se desfaça depois”, adverte.

Os cuidados devem, inclusi-
ve, anteceder os eventos, de
acordo como com a especialista
em gestão de carreiras Waleska
Farias. “Há três momentos en-

volvidos nas confraterniza-
ções: o antes, o durante e o de-
pois. Nos dois primeiros, a pes-
soa está criando a imagem com
a qual terá de lidar depois.” As

posturas inconvenientes, se-
gundo ela, podem até ter conse-
quências dramáticas para os tra-
balhadores, como colocá-los al-
guns postos à frente na lista de
demissão da companhia.

Antes da festa, a dica da con-
sultora é não adiantar planos de
peripécias amorosas e alcoóli-
cas. No momento da confrater-
nização, basta garantir que os
possíveis devaneios baladeiros
da véspera não se transformem
em episódios constrangedores.

“Os maiores perigos são os ex-
cessos. É o excesso na fala, na
roupa, na comida, na dança, na
bebida... Há gente que resolve
dançar na boquinha da garrafa
na frente dos colegas e dos che-
fes. Não dá, não é?”

Se o senso de noção não está
entre suas qualidades, o autoco-
nhecimento pode dar sinais im-
portantes dos limites a se ado-
tar. Para a consultora de ima-
gem Ilana Berenholc, cada pes-
soa sabe quais são suas fraque-
zas. “Ter consciência disso aju-
da o colaborador a se manter
prevenido, porque, nas festas,

as pessoas se soltam mais.”
Ela pede que as mulheres te-

nham especial cuidado com
transparências nas roupas e
danças muito sensuais. Já os ho-

mens precisam evitar exageros
no consumo de bebidas alcoóli-
cas, bem como brigas e assédios
a colegas e chefes.

Se a animação demasiada no

salão pode incomodar, ficar iso-
lado também não ajuda em na-
da, na opinião da gerente de re-
cursos humanos da Mega Siste-
mas Corporativos, Mariana Al-
meida. “Simpatia e boa educa-
ção são bem vistos por todos”,
diz. Ela só recomenda alguns
cuidados para a interação.

As fofocas sobre colegas, críti-
cas aos superiores e à organiza-
ção do evento devem ser evita-
dos, segundo ela. “Procure con-
versar sobre assuntos gerais e
descontraídos, sem a utilização
de palavras de baixo calão, e não
exponha sua vida pessoal. Apro-
veite o momento para melhorar
o seu network na empresa.”

A dica para quem pretende le-
var convidados à festa é a caute-
la, afinal, o funcionário respon-
de pelas performances boas ou
ruins de seus acompanhantes.
“Imagine um marido ciumento
ou um amigo sem noção agindo
mal na frente de todos”, exem-
plifica Melissa Kotovski.

Benefícios. Apesar dos riscos,
participar das festas de fim de
ano na empresa está longe de
ser um mau negócio, de acordo
com a consultora paranaense.
O comparecimento aos even-
tos mostra, segundo ela, que os
profissionais se envolvem com
a empresa. Ele também permite
que os trabalhadores celebrem
as principais conquistas do ano
e estreitem relações entre si,
além daquelas estabelecidas no
ambiente de trabalho.

A analista de marketing e co-
municação institucional da Tic-
ket, Leila Ferraz, parece ter ple-
na consciência desses benefí-
cios. Em 2012, ela interrompeu
as férias para participar da con-
fraternização da companhia,
um evento que reúne 1.300 fun-
cionários. “Na minha área, fala-
mos todos os dias, por telefone,
com gente de toda a empresa.
Lá, podemos ver que essas pes-
soas têm rosto”, conta.

Cultura interna
deve ser avaliada

Gincana. Empresa utilizou evento para ajudar instituições

Atento. Clima de descontração não dispensa postura profissional, segundo especialistas

CUIDADOS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 nov. 2013, Empregos & Carreiras, p. 3.




