
Casais que trabalham juntos ficam mais tempo na empresa 
Marcelo Monteiro 
 
Um velho mito corporativo pode estar com os dias contados. As empresas que não toleram 
relacionamentos amorosos entre seus profissionais devem rever seus conceitos. Conforme um 
estudo da International Stress Management Association (Isma-BR), organização que estuda o 
estresse e suas formas de administração, os casais que atuam no mesmo setor e na mesma 
empresa permanecem, em média, 12 horas por dia no trabalho três horas a mais do que os 
executivos que trabalham em áreas e companhias diferentes.  
 
A pesquisa teve como meta avaliar os níveis de conflito existentes entre profissionais casados, 
em razão do trabalho. Conforme o levantamento, casais que trabalham em empresas 
diferentes e no mesmo setor de atuação ficam no escritório, em média, dez horas por dia, 
mesma jornada realizada pelos pares de executivos que atuam na mesma companhia, mas em 
setores distintos. Já os casais que trabalham em organizações e em segmentos profissionais 
diferentes têm expedientes de, em média, nove horas.Para a presidente da Isma-BR, Ana 
Maria Rossi, o levantamento mostra, claramente, que o velho dogma presente em algumas 
organizações pode não ter mais razão de existir. "Há empresas em que, se houver 
relacionamento, os profissionais devem sair", comenta a especialista. "Nossos resultados 
indicam que isso pode ser revisto. Não há, necessariamente, um problema."  
 
Segundo a consultora, embora passem mais tempo juntos, esse período extra nem sempre é 
um benefício para os profissionais. "Esses casais podem ficar mais horas juntos. No entanto, a 
qualidade do tempo tende a ser prejudicada em relação a assuntos pessoais."  
 
Na opinião de Ana Maria, se existe algum prejuízo no fato de um casal trabalhar na mesma 
empresa, ele se dá no campo conjugal. "Se tem algo que sai prejudicado, é o lado pessoal, e 
não o profissional. Isso não é um problema e, ao contrário, pode até ser uma vantagem para a 
empresa", avalia.  
 
Por outro lado, dados do estudo revelam que entre 11% dos entrevistados (com igual 
ocupação na mesma empresa) os atritos da vida pessoal tendem a interferir no aspecto 
profissional. Entre os casais que atuam na mesma companhia, mas em ocupações diferentes, 
esse índice cai para 6%. Em resumo: quanto mais próximos na empresa, maior a possibilidade 
de os conflitos pessoais atrapalharem o desempenho profissional. "É tudo circunstancial", 
esclarece Ana Maria. "Entre os casais que trabalham juntos e se separam, a tendência de 
haver boicote é maior do que entre os que não estão na mesma empresa."  
 
Realizada em 2007 e divulgada recentemente, a pesquisa consultou 608 casais, de Porto 
Alegre e São Paulo. Os entrevistados, que tinham, em média, 38 anos de idade, estavam nas 
respectivas empresas havia cerca de dez anos, ocupando, em sua maioria, cargos de direção, 
gerência e supervisão.  
 
Segundo o estudo, 80% dos casais que atuam na mesma ocupação e na mesma empresa têm 
baixo nível de conflitos na relação trabalho/família, lidam com mais eficiência no que se refere 
às demandas diárias e proporcionam mais apoio emocional mútuo. Por conseqüência, sofrem 
menos exaustão emocional o chamado "burnout".  
 
Entre os casais que ocupam diferentes posições na mesma empresa, esse índice cai para 63%. 
Já em pares que têm a mesma ocupação em empresas diferentes, o percentual é de 52%, 
contra 37% entre os que trabalham em organizações e setores diferentes.  
 
A atual diretora de planejamento da General Motors, em São Caetano do Sul (SP), Isela 
Constantini, conheceu o marido, Samuel Russel, hoje diretor de marketing da unidade, na 
própria companhia. Segundo a executiva, é comum o casal discutir assuntos profissionais em 
casa. "Temos funções diferentes, mas nossas áreas têm muito em comum", explica. "Assim, 
sobre reuniões que teríamos que fazer no escritório, acabamos discutindo o assunto em casa. 
Isso faz com que a gente fique mais produtivo."  
 



Mas, segundo Russel, para evitar que eventuais discordâncias profissionais interfiram no 
âmbito pessoal, os temas mais delicados são deixados no lado de dentro da fábrica, na Grande 
São Paulo. "O segredo é que, no trabalho, podemos ser oponentes, mas, saindo dele, temos 
que esquecer tudo. Às vezes, sobra um pouco do sentimento, mas é preciso lidar com isso."  
 
Na opinião dos executivos, que completam cinco anos de casamento em 2008, o saldo do 
trabalho na mesma companhia é extremamente positivo. "Acabamos decidindo coisas em 
casa, em cinco minutos, no jantar", revela Isela. "Alguns funcionários meus dizem que não 
conseguem solucionar algo com o marketing. Aí eu falo: ‘Hoje à noite eu resolvo’". E resolve 
mesmo.  
 

 
Leia mais: 
 
Assuntos corporativos não entram em casa 
João Paulo Freitas 
 
Compartilhar as vidas familiar e profissional nem sempre é sinônimo de harmonia. O convívio 
intenso pode gerar desgastes. Mas os empresários Marcelo e Sandra Schulman, 
respectivamente, presidente e vice-presidente da empresa de cosméticos Vita Derm, criaram 
uma estratégia para lidar com os inevitáveis atritos: evitam falar de trabalho em casa.  
 
Para Marcelo, a separação dos assuntos pessoais dos profissionais ajuda a manter uma visão 
adequada sobre os desafios corporativos. "Você precisa se afastar do dia-a-dia da empresa 
para observar de longe a situação e, assim, encontrar soluções. Não adianta se envolver o 
tempo todo, pois haverá perda de clareza."  
 
A afirmação baseia-se nas experiências de 24 anos de vida empresarial conjunta. Marcelo e 
Sandra se casaram em 1983 e criaram a Vita Derm na época, uma farmácia de manipulação 
no ano seguinte. Atualmente, a empresa tem 300 pontos-de-venda, somando franquias e não-
franqueados. Fora do Brasil, há lojas em Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, 
Inglaterra e Japão, entre outros países.  
 
Mas a resolução de não falar sobre negócios em casa não é irrevogável. Além disso, foi uma 
idéia que amadureceu com o passar dos anos. "Claro que, às vezes, alguns assuntos sobre os 
negócios surgem [em casa]", comenta Marcelo. "Com o tempo percebemos que era melhor 
separar os assuntos para evitar prejuízos na vida pessoal e na saúde da empresa", comenta 
Marcelo.  
 
Soma de talentos  
 
Na avaliação de ambos, o trabalho conjunto é benéfico. Se, por um lado, a situação pode gerar 
estresse, às vezes também pode evitá-lo. Além disso, a soma dos talentos ajuda a conduzir os 
dois lados da vida do casal. "Somos diferentes. Ele é empreendedor, eu sou mais cuidadosa e 
integradora. E, às vezes, é necessário dar uma freada nele", argumenta Sandra.  
 
Marcelo admite que costuma se dedicar intensamente à empresa, trabalhando, muitas vezes, 
até 18 horas seguidas. "As pessoas acham que sou exagerado, mas o fato é que gosto de ver 
os resultados, as coisas funcionando e de pensar a equipe como um todo", revela. "Ele respira 
a empresa mesmo, e eu também. Mas sou um contraponto, para dividir um pouco as coisas e 
ter o lado de lazer e da família", finaliza Sandra.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 set. 2008, Empresas & Negócios, p. C11. 


