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par ajudá-lo na recuperação do trabalho, 
desde que ele estivesse disposto a mudar 
a conduta", recorda o diretor da Assertive 
Consultoria, Samuel Quintans. 

Contudo, ele diz que não adiantou 
muito, por isso, veio uma segunda reu
nião e um prazo para que os resultados 
voltassem a aparecer. Mas foi inevitá
vel, Quintans precisou demitir o amigo. 
Como o gestor foi claro no momento da 
contratação mostrando que o motivo 
da escolha não era a amizade e sim por 
ele ter qualidades para o cargo, o desli
gamento não foi traumático. Só que de
pois desse episódio, nada mais foi como 
antes. "A nossa amizade ficou estremeci
da por um tempo. Procurei indicá-lo pa
ra algumas empresas e apenas depois de 
ter conseguido uma recolocação para ele 

que voltamos a ter uma relação de ami
zade", lembra. 

A situação serviu de exemplo. Agora, 
o diretor da Assertive sempre alerta os 
clientes para que evitem contratar ami
gos, parentes ou amigos de parentes. "Por 
mais que você separe as estações, não há 
como não tratar emocionalmente a ava
liação de um candidato amigo ou paren
te. Sem contar que muitas vezes o gestor 
enxerga apenas as qualidade presentes na 
amizade e tem pouco ou nenhum conhe
cimento da pessoa em um ambiente em
presarial", opina. 

SAIBA SEPARAR 
Quem é líder sabe, ou ao menos deve

ria, que lidar com momentos de demis
são são comuns na rotina. Para buscar 

resultados positivos é preciso ter nomes 
confiáveis ao lado. Se o seu amigo que já 
foi parceiro não só na vida pessoal, como 
também sempre te ajudou a alcançar as 
metas da empresa, começa a se aproveitar 
da situação é preciso ter cuidado. É bom 
sempre lembrar que ao compartilhar dois 
papéis sociais, o de "amigos" e o de "pro
fissionais", tem que se ter também a ideia 
de que nem sempre precisam caminhar 
juntos. Há momentos que a vida traz cir
cunstâncias em que a amizade continua, 
mas a vida profissional não. "Por maior 
que seja o cuidado que o condutor da de
missão tenha, não é possível prever a re
ação da outra pessoa, porque isso requer 
maturidade. Uma situação parecida a de 
um casal que se separa", explica a psicó
loga e consultora organizacional, Meiry 
Kamia. 

Opinião semelhante tem a consulto
ra de RH e coordenadora do MBA-T&D 
do Instituto Nacional de Pós-graduação 
(INPG), Maria Inês Felippe. Para a espe
cialista a tão falada "maturidade" tem que 
partir dos dois, mas principalmente do 
líder. "A clareza da informação minimiza 
fantasias e rancores. O papo franco desde 
o início, a separação dos papéis devida
mente construída é a solução dos grandes 
problemas", aponta ela que tem percebi
do cada vez mais a existência de pessoas 
despreparadas para exercer a liderança. 
"Outro dia estava ministrando um trei
namento para líderes e estávamos exer
citando dar feedback e essa é uma grande 
dificuldade das pessoas. Temos que pre
parar as equipes", conta. 

Todas as chances já foram dadas, você 
já tentou recuperar o rendimento, mas 
não tem jeito? A dica de Meiry é fazer a 
demissão como a de qualquer outro fun
cionário: "Dependendo do grau de ami
zade, pode-se falar de forma mais infor
mal, transmitindo o pesar pela perda do 
colega de trabalho, mas é preciso que o 
papel profissional seja mantido acima de 
tudo", reforça. 

A dificuldade de demissão está na fal
ta de esclarecimentos e do acompanha
mento do desempenho do colaborador. A 
regra do jogo deve estar clara, dita e for
malizada, ou seja, o que é esperado do 
profissional nas suas atribuições e por ou
tro lado você, o líder, deverá ajudar para 
que essa pessoa consiga cumprir com as 
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tarefas. "Se não estão sendo cumpridas, o 
colaborador foi chamado, orientado e na
da mudou na sua atitude, não tem porque 
continuar na empresa. Certamente todos 
sofrem: ele, o gestor, a empresa e por ve
zes o cliente", ressalta Maria Inês. 

PONTO FINAL 
O sofrimento foi inevitável para a em

presária Kelen Duarte. Há cinco anos ela 
contratou a melhor amiga para gerenciar 
a relojoaria da qual é sócia com a irmã. A 

funcionária-amiga tinha todas as quali
dades que buscava: honestidade, pontua
lidade, espírito de liderança e comprome
timento. Só que com o tempo o lado pro
fissional foi sendo deixado de lado e Kelen 
passou a ver que estava sendo usada pela 
funcionária. "Ela começou a não respei
tar regras, horários, passou a dar descul
pas constantes de que tinha problemas 
pessoais para resolver. A loja se tornou se
gundo plano e eu sempre acabava com
preendendo tudo", relata a empresária. 
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Kelen não via problema na conduta, 
só que a sócia não suportava o compor
tamento. "Ela pedia para que contratásse
mos outra gestora, mas eu não queria dei
xar minha amiga não mão. O que eu não 
aceitava era que quem estava na mão era 
eu", diz. Foram mais de dezoito meses até 
o desligamento. 

Durante esse tempo, Kelen tentava 
"limpar" a imagem da amiga perante a 
sócia, mas não tinha como, estava insus
tentável. "Minha sócia alegava que eu es
tava cobrindo erros seguidos e que então 
estava assumindo uma responsabilidade 
que era da gerente". 

Em um fechamento de mês, foi a go
ta d'água. O planejamento de vendas se
guinte deveria estar pronto no meio do 
mês, mas até o último dia do prazo na
da estava pronto. Equipe desmotivada e 

resultados piorando. "Tentei explicar os 
motivos pelos quais tinha tomado a de
cisão de desliga-la. Foi um drama só. Ela 
pedia mais chances e implorava para que 
eu levasse a amizade em conta. Fazia 
chantagens dizendo que preferi levar o 
meu negócio adiante ao invés de apoiar 
um momento difícil de uma amizade", re
lembra Kelen que não voltou atrás, mas 
também viu a relação de duas amigas ir 
pelo ralo. "Ela não soube separar. Não 
nos falamos mais desde então", afirma. 

Para a diretora presidente do Instituto 
de Desenvolvimento Humano Lippi, 
Flávia Lippi, essa baixa tolerância à frus
tração é responsável por uma turbulência 
no comportamento de algumas pessoas. 
Saber lidar com ela, a frustração, é uma 
competência que precisa ser desenvolvi
da para que a pessoa assimile e passe a 
aceitar o que acontece. "A frustração pode 
ser um elemento fortalecedor no proces
so de seguir na direção do que se deseja. 
Para que isso ocorra, é necessário inter
romper o padrão automático da reação 
habitual", analisa Flávia. 

IMPONDO UMA BARREIRA 
A amizade é algo que não se evita ou 

se escolhe, a afinidade entre as pessoas 
acontece naturalmente. Só que dentro do 
ambiente corporativo é preciso ter cuida
do para não se transformar em um pro
blema. Flávia compara a vida a um rio e 
diz que para que possa seguir o curso com 
harmonia, é importante ter margens que 
são os limites e permitir que suas águas 
alcancem o oceano na sua plenitude. 
"Todas as relações humanas devem ser 
pautadas nos limites de reconhecimento 
e respeito ao próximo", considera. 

Essa separação de papéis e imposição 
de limites no dia a dia transforma todo o 
cenário em algo mais honesto e fácil de 
lidar. Como diz o ditado popular: "o que 
é acordado não é caro". "Separe bem as 
tarefas e condutas de cada integrante do 
grupo, assim como do líder. Você vai ver 
que dá certo", orienta a consultora de 
RH Maria Inês que, no entanto, ressal
va que o único perigo das relações pro
fissionais é quando se extrapola o papel 
profissional no ambiente de trabalho. 
Quando isso acontece, situações como 
brincadeiras fora de hora e falta de res
peito ocorrem. 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 7, n. 46, p. 46-50, ago. 2012.




