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Dicas de texto para sair de grupos  
 

 

Quando você criou / é administrador do grupo 
 
Olá, 
 
Vou encerrar esse grupo de Whats pelo motivo de xxx. 
Quero agradecer a participação de todos e dizer que podem me contactar sempre 
que quiserem no meu número privado. 
Abs, 
<seu nome>  
 
 

Texto para criar grupos provisórios e específicos para alguns eventos 
 
Olá, bom dia! 
 
Este grupo foi formado apenas para o networking/reunião de hoje (ou dessa 
semana) e ficará ativo somente até o dia/hora xxx. 
Segue o link para acessar a reunião/evento, que acontecerá no dia XXX às XX:XX 
horas.  
Sejam todos muito bem-vindos. 
 

Quando você é participante de um grupo 
 
Olá pessoal, 
Estou saindo de férias e vou ficar um tempo viajando. 
Por esse motivo estou optando por sair de alguns grupos temporariamente, pois 
não pretendo trabalhar nem responder mensagens durante esse período.  
Se precisarem falar comigo podem me chamar no particular, ok? 
Beijos/abraços/bjs/abs, 
XXX 
 
--- 
 

Olá, boa tarde.  
Estou encerrando os meus grupos do Whats para (re)planejar os projetos do 
próximo mês/ano. 
Qualquer coisa podem entrar em contato comigo no privado. Bjs. 
 
--- 
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Olá pessoal/queridas(os), 
 
Estou passando por um momento muito delicado na minha vida e não tenho 
condições de continuar fazendo parte de tantos grupos de trabalho. 
Quero que saibam que que foi muito bom conhecer e estar junto com todos 
vocês, um aprendizado imenso e inestimável. 
Guardarei com muito carinho todas as lembranças dos momentos que passamos 
juntos e das mensagens trocadas.  
Desejo sucesso para todos e um abraço virtual bem apertado em cada um. 
 
--- 
 
Olá pessoal, estou precisando dar foco em um projeto muito importante e estou 
saindo de todos os grupos de whats.  
Qualquer coisa podem entrar em contato comigo no privado. Bjs. 
 
--- 
 

Olá, espero que estejam todos bem. 
 
Vocês sabem que a vida é feita de escolhas, e muitas vezes precisamos tomar 
decisões difíceis. 
 
Estou passando por um momento muito delicado na minha vida e tomei a 
decisão de sair de vários grupos e projetos, para poder dar foco no que é 
realmente prioritário. 
 
Desejo tudo de bom para vocês e fico a disposição para conversas pessoais. 
<nome> <número celular>  
 

--- 
 

Oi meninas/pessoal, tudo bem?  
Estou com dificuldade de participação em tantos grupos e por esse motivo estou 
saindo desse.  
Por conta do fuso horário diferenciado fica mais difícil a participação nos 
eventos. Salvem meu contato para mantermos a “linha aberta”  
Beijinhos 
Sorte 
Luz 
Saúde a todas(os) 
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