
uem não gostaria de chegar no ambiente de traba-
lho e encontrar um clima mais leve, mais descon-
traído e com amigos ao redor? Quem é que não

gostaria de trabalhar em um ambiente de menor pressão e,
assim, produzir mais? De acordo com pesquisas realizadas
pela Gallup Organization, a amizade em ambiente de tra-
balho pode aumentar em até 50% a produtividade. Isso re-
vela um interessante aspecto da cultura brasileira: a sociabi-
lidade.

Para Elizabet Garcia Campos, psicóloga e presidente do
Instituto Brasileiro de Qualidade de Vida - IBQV, fazer
amizade com os colegas de trabalho é uma atitude
inteligente e uma ótima maneira de alegrar o dia-a-dia, as-
sim como uma forma eficaz de tornar a vida mais leve. "E
grande o número de pessoas que passam a maior parte de

suas vidas no trabalho, por isso é bom ter amigos para tornar
a tarefa mais agradável", opina.

Sendo assim, as empresas devem apoiar esse tipo de
relação entre os colaboradores, correto? "As empresas devem
apoiar relacionamentos de respeito, companheirismo e soli-
dariedade entre seus colaboradores, utilizando-se de reu-
niões, cursos, de forma a estimular entre os colaboradores a
vivência de bom comportamento dentro e fora da organiza-
ção", diz Elizabet.

Mas com um clima tão à vontade, tão solto de amigos ao
redor, o fator concentração fica onde nessa discussão? Será
que atrapalha? "Depende da seriedade e do profissionalismo
dos envolvidos. É importante um bom relacionamento entre
os colaboradores, assim a empresa terá um clima harmônico,
além de um bom rendimento dos seus profissionais", diz



Elizabet. Luiza de Paula, profissional de RH complementa:
"A grande chave é o equilíbrio. Tem pessoas que exageram
na dose. Tem de existir um modelo de gestão onde os ges-
tores estão atentos e preparados para lidar com isso".

Uma outra questão muito válida nessa discussão é saber
se o fato de existir muitos amigos em ambiente corporativo
acaba padronizando o comportamento dos demais, o que
pode provocar uma mudança na cultura organizacional. Isso
se deve ao fato de que as pessoas, a partir do momento em
que se tornam mais próximas e/ou íntimas, acabam compar-
tilhando dos mesmos hábitos e atitudes, como provado tam-
bém pela pesquisa da Gallup Organization. Elizabet discor-
da: "As relações não padronizam comportamentos, mas uma
ou outra pessoa pode se deixar influenciar por opiniões que,
às vezes, poderão ir de encontro do pensamento desse cola-
borador".

O tema também traz controvérsias quando se fala sobre
amizades com a chefia. De acordo com dados da pesquisa,
menos de urna em cada cinco pessoas se considera amiga do

chefe. "O fato de urna pessoa ser amiga do chefe não afeta o
desenvolvimento do trabalho, desde que este colaborador
saiba distinguir o pessoal do profissional. O chefe não deve
ser visto como uma figura distante e sim como líder de um
grupo que necessita de um condutor que tome decisões,
resolva conflitos e o represente", defende a presidente do
IBQV.

Um fator que pode preocupar os gestores em relação às
amizades em ambiente corporativo é o índice de fofocas.
Elizabet comenta que a existência de fofocas dentro da com-
panhia não depende de se ter, ou não, amigos e sim do nível
de maturidade dos funcionários. "Não diria que aumenta,
mas quando há intimidade, estreitamento de relações entre
colaboradores, existe um risco bem maior dessa situação
ocorrer."

E quais dessas atitudes incomodam mais a chefia: uma
equipe que mistura muito a vida pessoal com a profissional
ou uma equipe que não se relaciona? "As duas atitudes inco-
modam não só o chefe como todos os demais. Os traba-
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lhadores devem saber separar a vida pessoal da profissional e
relacionar-se com todos os componentes da equipe, visando
o bom desenvolvimento das atividades e a busca da exce-
lência organizacional", diz a presidente do IBQV. Sendo
assim, Elizabet deixa uma dica de
como gerir pessoas em casos onde
a amizade e as relações pessoais
têm de andar lado a lado com as
relações profissionais: "É funda-
mental que no momento certo o
colaborador saiba da vida pessoal
do seu colega para poder com-
preendê-lo e ajudá-lo de forma
respeitosa, pois isto melhora o re-
lacionamento e conseqüentemen-
te o ambiente de trabalho. E im-
portante ainda que existam nor-
mas que possam nortear as ações
em uma organização, para que esta
se desenvolva de maneira quase
independente de uma chefia, uma
vez que todos estarão cientes de
seus direitos e deveres e, principal-
mente, da importância individual
de cada colaborador".

Segundo Luiza de Paula, a
amizade no ambiente de trabalho
é algo comum e estimulado por algumas empresas: "Isso
existe. Há empresas que adotam o conceito de família, in-
clusive". De qualquer forma, mesmo nessas empresas o chefe
ainda é visto como uma figura distante: "Tentamos, dentro
da nossa política de RH, evitar a aproximação para evitar o
favoritismo. Há os dois lados da moeda: o colaborador muito
próximo do chefe pode ser favorecido, enquanto o distante
pode ser prejudicado. É natural que as pessoas não o tenham
como alguém próximo, até mesmo por conta da política das
empresas".

Ela ainda explica que na empresa onde trabalha os cola-
boradores afirmam ter os melhores amigos dentro de am-
biente corporativo. "Anualmente fazemos uma entrevista e
uma das perguntas é se o melhor amigo do colaborador se
encontra na empresa e 65% dos colaboradores confirma esse
dado. Então obviamente eu concordo com isso, as pessoas

estreitam relacionamentos no ambiente de trabalho".
Pode-se dizer que talvez o grande número de amizades

dentro das corporações resume bem a dificuldade do profis-
sional em estabelecer relações sociais fora da companhia jus-

tamente por conta do excesso de
trabalho e da falta de tempo livre.
"A cultura de nossa empresa é fa-
miliar, o que estimula esse contato
com as pessoas. Grande parte do
tempo as pessoas passam no am-
biente trabalho, o que acaba fazen-
do com que os colaboradores le-
vem para dentro da empresa a ca-
rência que têm em relação ao tem-
po de lazer. Por isso é tão normal o
happy hour, onde o colaborador
estende a amizade do trabalho pa-
ra depois do expediente", explica
Luiza de Paula.

Em relação às fofocas geradas
pelo alto grau de proximidade dos
colaboradores, Luiza lembra da
existência da chamada rádio-peão,
a transmissão de informações de
forma não oficial pelos funcioná-
rios e vê o tema como algo normal.
"Existe um termo utilizado no
mercado chamado rádio-peão. Há
grandes ações de comunicação
interna, mas não são tão eficientes

como o boca-a-boca. Isso é notório. Isso numa empresa onde
existem ações de relacionamento."

As relações de amizade em ambiente corporativo estão
presentes simplesmente porque as pessoas estão em contato
diário, sendo, muitas vezes, impossível determinar onde
começa a vida profissional e onde começa a vida pessoal.
Sendo assim, Luiza finaliza que é impossível separar as duas
coisas: "Eu não acredito que uma pessoa venha trabalhar
deixando o lado pessoal em casa e trazendo só o profissional.
E tem pessoas que dizem separar. Eu acredito que o ser
humano é um ser inteiro, que quando está em casa se pre-
ocupa com trabalhos pendentes e quando no trabalho, está
preocupado com a casa". E complementa: "A grande chave é
o equilíbrio. Tem pessoas que exageram na dose. Tem de exi-
stir um modelo de gestão onde a coordenação está atenta e
preparada pra lidar com isso".
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