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Algumas empresas reduzem expediente; outras fazem intervalo. 
 
O clima começa a esquentar. As cores cinzentas e o clima pesado dos escritórios começam a 
sofrer transformações. O verde e amarelo viram as cores da moda e ganham um espaço 
considerável dentro dos ambientes de trabalho. Tudo por causa da Copa do Mundo da Alemanha, 
que começa em pouco mais de duas semanas. Porém, ao lado do clima de festa, a maioria das 
empresas vive um empasse: liberar ou não seus funcionários para que assistam aos jogos? 
 
Na verdade, poucos acreditam que, durante os jogos, os funcionários consigam trabalhar com 
alguma eficiência. Por isso, empresas aproveitam a competição para incentivar os funcionários e 
promover ações de marketing interno. Aparelhos de TV espalhados pelas salas, horários especiais 
de entrada e saída nos dias de jogos, festas, enfeites e até bolões de aposta são algumas das 
estratégias para os funcionários.  
 
Antes de tudo, executivos de recursos humanos (RH) ou responsáveis pelo marketing interno 
devem entender a importância do evento. Embora quase toda população seja apaixonada por 
futebol, nem todos no mundo corporativo entendem o espírito que cerca o campeonato. 
Sensibilidade e bom senso são fundamentais nessa hora.  
 
Saber aproveitar o momento para promover uma integração entre todos da empresa é uma forma 
inteligente de administrar a questão. Segundo Humberto Modenezi, superintendente geral da 
Unimed-Rio, o futebol reduz a distância entre as hierarquias. "Desde a pessoa da limpeza até a 
diretoria e a presidência, todos são iguais nessa hora. Todos têm um objetivo comum: a vitória, 
mais um campeonato mundial para o Brasil. É uma hora de união, que deve ser aproveitada pela 
empresa para motivar seu pessoal", afirma. 
 
Bolões de aposta fazem parte do clima festivo  
 
Na Unimed-Rio, a preparação já está a todo vapor. Um bolão de apostas, com o preço de R$ 10 
por apostador, já atiça os ânimos dos funcionários. Além disso, enfeites já fazem parte do 
ambiente. Nos dias úteis em que os jogos forem às 13h (somente após a primeira fase), 
brincadeiras e clima de festa vão tomar conta da empresa. "Quando o jogo for mais tarde, às 16h, 
vamos liberar os funcionários duas horas mais cedo. O expediente será das 8h às 14h. Quando o 
jogo for às 13h, vamos transformar a Unimed-Rio numa grande torcida, com telão, aparelhos de 
TV espalhados por diversas áreas e lanche para todos", resume Modenezi. 
 
Em empresas como a British Gas (BG) e a agência de publicidade Addcomm, o esquema será 
parecido. "Nossa torcida já está formada e vem com força total. No nosso bolão, o prêmio será a 
TV que foi comprada para assistir aos jogos no escritório. As apostas já começaram e todos estão 
muito animados. Vai ser a nossa primeira Copa do Mundo juntos", explica Bernardo Annechino, 
gerente de criação da Addcomm, agência criada em setembro do ano passado. Já para Reinaldo 
Barranco, gerente regional de RH para a América do Sul do Grupo BG, apesar da festa, o clima de 
união tem algumas particularidades. 
 
A multinacional de origem inglesa tem funcionários nativos no Brasil, o que acrescenta traços de 
competição ao clima da Copa. "Respeitamos a nacionalidade de todos e liberaremos nossos 
funcionários ingleses, assim como os brasileiros, para usarem a camisa e assistirem aos jogos de 
suas seleções", diz Barranco. Mesmo com a divisão das torcidas na BG, Barranco aposta na 
oportunidade de motivar os funcionários. 
 
Se bem trabalhado, o evento não só pode servir como diversão, mas também como fonte de 
conhecimento e união entre os funcionários e a chefia.  



"A empresa não pode ignorar uma competição como a Copa do Mundo. É a hora em que o líder 
deve mostrar a sua inteligência, usando o clima para que seus funcionários produzam mais", 
confirma. "A integração realmente fica maior entre todos na empresa, desde o pessoal da limpeza 
até o presidente. Já há um clima mais ameno. As pessoas estão pensando na confecção das 
camisas, na arrumação do ambiente. Todos participam", confirma Annechino, da Addcomm. A 
questão do horário varia entre as empresas. 
 
Na Unimed e no Grupo BG, o expediente será das 8h às 14h, quando os jogos dos dias úteis 
forem às 16h (caso das partidas da primeira fase), e terá um intervalo quando nas partidas de 
13h (a partir da segunda fase, dependendo das chaves). Já a agência Addcomm não terá 
expediente reduzido: funcionamento até a hora do jogo, e volta ao trabalho em seguida. "Vamos 
parar na hora da partida e depois, se houver demanda, voltar ao ritmo de trabalho", declara 
Annechino, lembrando que uma eventual derrota não pode atrapalhar os negócios. "Se o Brasil for 
eliminado, e que isso não aconteça, a vida tem que voltar ao normal", alerta. 
 
Exemplos do esporte ajudam na motivação  
 
A força do Brasil no futebol, assim como em outros esportes (o vôlei, principalmente) serve de 
metáfora para as áreas de RH das empresas trabalharem a motivação do funcionários. As 
estratégias do técnico da Seleção, Carlos Alberto Parreira, são exemplo de busca pelo sucesso. A 
capacidade de motivação do técnico Bernardinho, da Seleção de vôlei, também tem sido usada 
como exemplo. 
 
A história de personalidades do esporte inspiram soluções e práticas criativas para as empresas. 
"Para ganhar uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada há de se ter garra. A vitória vem nos 
detalhes e na obstinação em persegui-la. Pegamos essas histórias de sucesso, e algumas de 
fracasso também, como exemplos para os nossos funcionários", afirma o diretor de RH da Xerox, 
Roberto Chagas. Palestras de ex-atletas de renome, como o ex-jogador de basquete Oscar 
Schmidt e de técnicos como Parreira e Bernardinho são, segundo Chagas, fonte de inspiração para 
muitas pessoas. 
 
"Eles, mais do que muita gente, sabem gerenciar equipes, sabem que uma vitória não pode ser 
comemorada enquanto o jogo não é encerrado. Uso muita coisa que aprendi em palestras assim 
com meus funcionários", mostra Chagas. O clima de Copa do Mundo fortalece ainda mais a 
capacidade motivadora das metáforas esportivas. " É a hora ideal para aproveitar e criar um clima 
de união dentro da empresa, que vai permanecer com ou sem o título", conclui Chagas. 
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