Relações familiares
no trabalho

Conheça as vantagens e
desvantagens de trabalhar
com parentes

Imagine a situação: logo pela
manhã você chega ao trabalho e
encontra algum parente que também é colaborador da empresa em
que você trabalha. Isso seria uma
rotina agradável ou desagradável?
Para Milena Purchio e Cristina
Bárbara, irmãs e proprietárias do
escritório Bárbara&Purchio Interior Design, essa rotina é comum
e permite tirar proveito da situação. "Trabalhar juntas aproximou
ainda mais nossa convivência, gerando uma cumplicidade muito
grande", explica Milena.
Se por um lado a amizade aumenta, por outro os conflitos também. Segundo Elaine Saad, gerente geral da Right Management no
Brasil, nessa situação é necessário um monitoramento diário das
relações familiares e de trabalho.
Para não gerar conflitos que perturbem o ambiente de trabalho, o
ideal é que parentes se tratem
com profissionalismo e estabeleçam regras claras quanto ao papel
de cada um na empresa
Essa foi exatamente a atitude
dos irmãos Hélio e Alfredo, proprietários da Officeform, ao se depararem com situações desconfortáveis, como criticar o trabalho um do
outro, "É claro que inicialmente
passamos por problemas desta natureza, mas nos precavemos. Para
isso, buscamos conhecimento no
assunto, estudamos como outras

empresas se portam, quais problemas enfrentaram, e com isso conseguimos ultrapassar estas fases
sem problemas", declaram os sócios da Officeform.
Luciano Burti, comentarista
esportivo da F1 da TV Globo e piloto de Stock Car, trabalha com
parentes na Burti H D e declara
que "a vantagem é poder confiar
um no outro. Além disso, as conversas são sempre muito sinceras,
mesmo havendo discordância".
Elaine Saad faz um balanço das
vantagens e desvantagens dessa
situação e, além do ponto positivo
destacado por Burti, aponta que ao
trabalhar com parentes cria-se uma
nova relação interna de conflito para
administrar, "Os outros membros da
empresa sempre vão olhar com um
quê de desconfiança, mesmo que o
parente tenha até menos privilégios
que os demais empregados da empresa", explica a entrevistada.
Luiz David Carlessi, colaborador
do Idort, enfatiza que não só na
empresa podem aparecer conflitos,
mas também nas relações familiares. Trata-se de um ciclo vicioso,
pois questões de fora da empresa
interferem no desempenho do trabalho. "É preciso ter cuidado na
admissão de parentes de empregados para que, em determinado
momento, a empresa não se torne
refém dessas relações familiares",
declara Carlessi. ®
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