
PESSOAS amizade

ENTRE O
TRABALHO
E A AMIZADE
As relações afetivas são cada vez
mais explícitas nos escritórios

mas lidar com elas continua algo
delicado para as empresas
SILVANA MAUTONE

P
ELO MENOS UMA VEZ POR
mês, o presidente da Bris-
tol-Myers Squibb, Mário
Grieco, vai jantar com os
12 diretores da companhia.
Nessas ocasiões, o assunto
negócios fica fora da pau-

ta. Os encontros contam com a presença
das respectivas mulheres e não acontecem
em restaurantes, mas sempre na casa de
um dos executivos. O objetivo não é apro-
fundar a relação profissional entre os mem-
bros do grupo — mas. sim, a relação afe-
tiva. Grieco é adepto de um estilo de ges-
tão que começa a se popularizar no am-
biente de negócios. Ele acredita que a ami-
zade entre chefes, subordinados e colegas
no alto escalão das empresas pode ser be-
néfica para os resultados. "O vínculo pes-
soal leva a uma dedicação maior ao traba-

lho", diz ele. "O resultado é que o
comprometimento torna-se maior"

Até bem pouco tempo atrás, re-
lações de amizade no trabalho —
especialmente entre pessoas com
ligações hierárquicas—eram mal
vistas na maioria das empresas. Expres-
sões como "o amigo do chefe" sempre ti-
veram conotação negativa. O assunto era
um tabu quase tão grande quanto o roman-
ce no escritório — afinal, também envol-
ve a dificuldade de estabelecer um limite
entre o público e o privado. Apesar de o te-
ma ainda ser polêmico, o fato é que o con-
texto do mundo corporativo atual faz com
que a amizade seja cada vez mais parte da
realidade dos negócios. As longas jorna-
das e o trabalho em equipe facilitam o sur-
gimento de relações de afeto entre colegas
e a criação de relacionamentos que vão

além do estrito vínculo profissio-
nal. "Quem afirma que não tem
amigos no trabalho está mentin-
do", diz o psiquiatra Paulo Gau-
dêncio, que freqüentemente é con-
tratado por empresas para realizar

sessões de terapia em grupo. "A amizade
pode ser benéfica para as pessoas e para a
companhia, desde que a questão seja tra-
tada com transparência e maturidade."

Relações entre amigos envolvem con-
fiança, conhecimento mais profundo do es-
tilo e do ponto de vista do outro, assim co-
mo tolerância maior às diferenças de per-
sonalidade. Transportadas para o ambien-
te profissional, essas características podem
se traduzir em maior facilidade na delega-
ção de tarefas ou em mais rapidez na to-
mada de decisões, além de proporcionar
um clima de cooperação. Outro presiden-
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Grieco:
incentivo
aos vínculos
pessoais



te que procura estimular esse tipo de rela-
ção é Wilson Ferreira Júnior, da CPFL. Ele
costuma convidar vice-presideotes e dire-
tores da empresa, com as suas mulheres,
para encontros fora do escritório.

Ainda que a aceitação da amizade no
ambiente das empresas seja crescente, se-
gundo os especialistas, lidar com ela no
dia-a-dia ainda é bastante complicado, A
relação de intimidade faz com que, no mí-
nimo, as pessoas envolvidas sejam obser-
vadas com mais atenção pelos colegas.
Existe sempre a suspeita e o risco de que
o envolvimento pessoal resulte em algu-
ma espécie de favorecimento indevido.
Além disso, decisões delicadas que en-
volvam um subordinado e um chefe ami-
go costumam ser ainda mais difíceis. É o
caso de avaliações de desempenho e de-
missões. O próprio Grieco conta que já

teve de demitir um diretor de quem era
próximo devido a uma reestruturação que
eliminou o cargo ocupado pelo amigo.
"Foi um processo duro. Mas em nenhum
momento hesitei em fazê-lo." Grieco in-
dicou o amigo a um cargo em outra com-
panhia, onde ele acabou sendo admitido,
e diz que até hoje a amizade perdura. "É
necessário ter maturidade para entender
o momento pelo qual a empresa passa e
para reconhecer que seu desempenho po-
de estar abaixo das expectativas, mesmo
sendo amigo do chefe."

Riscos de favorecimento existem, mas
as empresas estão atentas a eles e procu-
ram se proteger. "A competitividade é tão
acirrada e os desempenhos individuais es-
tão tão expostos que não passa mais des-
percebido nem é tolerado um chefe que

Cominato:
sabatina
ao amigo
do chefe

protege um subordinado", afirma o psica-
nalista Jorge Forbes, que também trabalha
com empresas. "Cedo ou tarde a atitude é
penalizada." Algumas companhias têm co-
mo orientação não contratar para cargos-
chave profissionais que já tenham traba-
lhado juntos anteriormente. No discurso
oficial, a justificativa é a defesa da diver-
sidade —a necessidade de ter pessoas com
experiências diferentes para enriquecer o
ambiente de trabalho.

A fabricante de celulares Nokia é uma
das adeptas dessa política. Marcos Co-

minato, atualmente diretor
de recursos humanos da
empresa de alimentação
GRSA, passou por um pro-
cesso de seleção na com-
panhia finlandesa há qua-
tro anos. Na época, o pre-
sidente da Nokia no Bra-
sil, Fernando Temi, estava
há um ano no cargo. Am-
bos se conheciam desde o
final dos anos 80 e já ha-
viam trabalhado juntos na
ABB e na Intelig. Segun-
do Comi nato, na fase final
do processo de seleção pa-
ra a diretoria de RH, ele
passou por cerca de 20 en-
trevistas no escritório da
Nokia em Dallas, nos Es-
tados Unidos. Em todas as
conversas, ouviu a mesma
pergunta: como você ava-
lia o fato de ter entre seus
chefes diretos um amigo?
"Eu sempre respondia que
só via pontos positivos", diz
ele. "Mas justificava minha
opinião com dados concre-
tos: nos períodos em que
trabalhei com Terni nunca
deixamos de atender às ex-
pectativas dos acionistas."
Cominato foi contratado. •
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