
Meu conselho é que você, 

ao participar de uma con-

fraternização de sua em-

presa pare e pense bem o 

que irá fazer e como irá se 

comportar, pois já vi de 

tudo nessas confraterniza-

ções. 

Quando digo que já vi de 

tudo, é isso mesmo! Já vi 

confraternizações maravi-

lhosas, alegres, participati-

vas, onde a palavra CON-

FRATERNIZAR honrou sua 

origem do latim - 

“comemorar, estar com 

irmãos”. Mas também já vi 

confraternizações que ter-

minaram em pancadaria e 

horrores que não dá nem 

para descrever.  

Assim, é preciso que a em-

presa pare e pense seria-

mente em como fazer uma 

confraternização que valha 

a pena. E é preciso que os 

colaboradores todos parem 

e pensem em como irão se 

comportar. 

É bom lembrar que esta-

mos vivendo tempos com-

plexos onde, feliz ou infe-

lizmente, o “politicamente 

correto” faz com que as 

pessoas tenham que se 

comportar com menos es-

pontaneidade e liberdade. 

Brincadeiras, comentários, 

comportamentos que antes 

eram tolerados e até espe-

rados numa confraterniza-

ção, hoje podem gerar B.O. 

(Boletim de Ocorrência) 

em delegacias de polícia 

como já vi acontecer.  

Assim, conheço muitas em-

presa que, com pesar, tive-

ram que proibir o tradicio-

nal “amigo secreto”. Numa 

das empresas que presto 

consultoria, um dos colabo-

radores foi alvo de brinca-

deiras secretas e denunci-

ou ao Ministério Público-

com sérias consequências 

para todas as partes.  

Numa outra empresa, du-

rante uma confraterniza-

ção, um dos gerentes se 

embriagou e fez um dis-

curso que gerou a demissão 

de oito pessoas, inclusive a 

dele, é claro.  

Numa terceira empresa um 

grupo de colaboradores 

resolveu, de surpresa, fa-

zer uma passeata LGBT e a 

polícia teve que ser chama-

da para conter a pancada-

ria. 

E se querem saber outra 

que presenciei, foi numa 

confraternização, num clu-

be à beira da piscina, quan-

do um diretor (dos menos 
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populares) foi jogado 

n’água com roupa e tudo 

e quase se afogou.... Não 

preciso contar as conse-

quências! 

Qual será a solução?  

As confraternizações 

são necessárias e impor-

tantes para manter e 

aumentar o espírito de 

um time, portanto não 

creio que devamos aca-

bar com as confraterni-

zações, como muitas 

empresas têm decidido 

fazer. Mas acredito que 

tenhamos que pensar e 

planejar muito bem o 

que fazer, como fazer, 

quando fazer e onde 

fazer. 

Pense nisso. Sucesso! 
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