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THE WORLD NEEDS CONVIVIALITÉ

Se você realmente acredita que o mundo precisa de mais momentos de socialização, 
tire os olhos do celular, viva mais momentos com as pessoas que ama, e aproveite cada 

oportunidade que a vida lhe oferece de apreciar O Poder da socialização.

Será que nos esquecemos uns dos outros? 
 
Como seres humanos, sentimos a necessidade instintiva de passar tempo com 
outras pessoas. Mas, à medida que a tecnologia desempenha um papel cada vez 
mais preponderante em nossa vida diária, parece que estamos nos esquecendo 
da necessidade de socializar.

Talvez seja por isso que, às vezes, nos sintamos sozinhos na multidão e que 
peguemos o celular logo que ficamos sós em um local público.

Podemos nos esconder detrás das redes sociais e usar nossos celulares para fingir 
que estamos ocupados. Mas e se olhássemos para as pessoas ao nosso redor e 
dedicássemos tempo para conhecê-las e compartilhar momentos de verdade? 
Desconhecidos, amigos, vizinhos, colegas de trabalho: como seres humanos, todos 
precisamos socializar.

Somos todos seres sociais 
 
A socialização é a mágica, o elo que nos mantém unidos e que nos permite 
descobrir a necessidade intrinsicamente humana de nos conectarmos uns com 
os outros. A socialização é a força que nos impulsiona para além de nós mesmos, 
a energia que nos atrai e nos une. Precisamos conviver com outras pessoas, pois 
essa é uma necessidade humana e uma verdadeira fonte de alegria. Quando 
somos nós mesmos e estamos abertos a conhecer outras pessoas, quando 
compartilhamos momentos genuínos, nossas vidas se tornam muito mais felizes e 
cheias de energia! Nesses momentos, tornamo-nos seres sociais, um papel a que 
todo ser humano deveria se dedicar para ter uma vida plena e feliz.

A socialização é fundamental para nossa existência, pois as lembranças que 
criamos juntos permanecerão vivas por muito tempo, indo muito além dos 
momentos que vivemos. A socialização e as lembranças dos momentos alegres 
junto de outras pessoas nos confortam e ajudam-nos a enfrentar as dificuldades 
do dia-a-dia, além de darem sentido às nossas vidas.

Nós criamos oportunidades de socialização 
 
Ao criarmos e compartilharmos nossos produtos Pernod Ricard, passamos 
a fazer parte dessa extraordinária experiência humana. Nossas equipes 
acrescentam um toque pessoal aos nossos produtos, transmitindo-lhes sua 
personalidade e paixão. Nossas bebidas viajam o mundo, pois, embora tenham 
surgido em terras e culturas diferentes, foram feitas para serem compartilhadas.

A necessidade de socializar é universal, apesar de se manifestar de diferentes 
formas em diferentes culturas. Seja em diferentes ocasiões ou em diferentes 
formas de convivência, nossa missão como seres sociais é facilitar todas elas e 
conferir-lhes significado e beleza.


