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A velha máxima de que amigos, amigos, negócios à parte não pode ser levada ao pé-da-letra no 
ambiente de trabalho. A amizade entre pessoas da mesma equipe é encarada pelos especialistas 
como um ponto positivo. Mesmo quando extrapola o nível profissional e transforma-se em contato 
íntimo, fora da empresa, não significa uma ameaça ao bom andamento do grupo ou à 
produtividade, desde que sejam impostos limites pelos próprios profissionais e pela corporação.  

Gerente de relacionamento com o mercado do Grupo Foco, Ruth Muraro diz que é comum a 
criação de vínculos, principalmente em empresas afastadas do centro de negócios, em que o 
ambiente fechado propicia maior contato entre os funcionários. A consultora afirma que a amizade 
só pode ser prejudicial se houver favorecimento de um amigo em detrimento de um funcionário 
notoriamente mais competente.  

- Acho que, além da maturidade dos envolvidos, cabe à gerência ou direção da empresa observar 
seu comportamento e criar normas e regras bem definidas na relação entre eles. Quanto mais 
objetiva a avaliação de desempenho e resultado, mais fácil é gerenciar os eventuais problemas - 
diz Ruth.  

Ao contrário do que acontece com relações de parentesco - como entre casais -, quase sempre 
fiscalizadas ou proibidas pelas empresas, as amizades são permitidas e até estimuladas. Diretora 
executiva da Resch Recursos Humanos, Jacqueline Resch lembra que atualmente muitas 
instituições aproveitam as indicações de funcionários como fonte de recrutamento, oferecendo 
inclusive bônus para aquelas que renderem contratações.  

- O funcionário é tido como alguém de confiança, que indicará alguém com o perfil da empresa, 
que vai se adaptar a sua cultura e agregar conhecimento. Não se confunde com a perda de 
critérios racionais de avaliação, pois o candidato passará pelo processo normal de seleção - 
explica. A ressalva é que preferencialmente o indicado não esteja concorrendo a uma posição 
subordinada ao amigo, mas isso não chega a ser estritamente vetado.  

A diretora de RH da Reader's Digest, Simone Martins, conta que viveu essa situação há alguns 
anos, quando comandava o RH da Atlantic. "Me tornei amissíssima de uma subordinada e posso 
assegurar que os prós são muito maiores que os contras nesse tipo de relação. O trabalho flui 
melhor pela confiança e intimidade entre as pessoas. Até hoje sinto que há um comprometimento 
maior com o trabalho quando existe um vínculo afetivo", diz.  

Ela admite, porém, que demitir um amigo pode ser mais complicado que demitir um estranho. 
"Em casos de uma repreensão ou um toque por conta de falhas no trabalho, pode ser até mais 
fácil conversar. O importante é haver um feedback constante e sincero, até para preservar a 
amizade", conclui, lembrando que a definição de objetivos, competências e expectativas por parte 
da empresa facilita a relação tanto entre amigos quanto entre os que não se dão bem 
pessoalmente.  

Iêda Carvalho, da Humanus Consultores, alerta que o tratamento desigual entre chefe e 
subordinado ou entre colegas de equipe pode atingir terceiros. Nesse caso, aquele que se sente 
prejudicado deve agir, seja falando diretamente com os parceiros, seja dirigindo-se ao 
responsável pela área. Para Jacqueline Resch, a primeira opção denota a maturidade da equipe, 
enquanto a segunda revela a existência de uma situação quase insustentável, podendo originar o 
remanejamento ou até demissão de algum dos integrantes.  



A opinião unânime é de que cabe aos amigos íntimos que trabalham juntos se policiar e delimitar 
o que é pessoal e o que é profissional. O fato é que o limite pode ser ultrapassado em vários 
casos.  

Do chefe que liga para o amigo tarde da noite para resolver qualquer problema da empresa ao 
subordinado que chega tarde e desacata ordens contando com a benevolência do amigo-chefe. Ou 
mesmo entre pessoas de mesma hierarquia em que a carga de trabalho começa a ser dividida de 
forma desigual. De acordo com consultores, porém, nenhum desses problemas é irremediável a 
ponto de neutralizar os benefícios de bons relacionamentos.  
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Amizade no trabalho é produtiva 
 
Pesquisador mostra que relações impessoais são prejudiciais 
Pode parecer mais profissional manter-se distante dos colegas no trabalho, mas na verdade 
funcionários amistosos são mais produtivos, de acordo com pesquisadores da Universidade de 
Michigan. Uma comparação entre a ética profissional americana e as posturas típicas de outros 
países mostraram que manter uma distância emocional pode não ser a maneira mais eficiente de 
alcançar objetivos, disse Jeffrey Sanchez-Burks, psicólogo que chefiou o estudo.  
 
Segundo Sanchez-Burks, funcionários amistosos prestam atenção a mensagens indiretas, lidam 
bem com outras culturas e são considerados confiáveis. Um estilo impessoal, por sua vez, impede 
que o trabalhador perceba as diferenças.  
 
Experiência  
Em artigo do "Journal of Personality and Social Psychology", Sanchez-Burks conta que trocou 
informações com colegas da Universidade de Michigan, da Universidade Nacional de Seul (Coréia 
do Sul) e da Universidade Internacional de Negócios de Nanjing (China).  
 
O pesquisador realizou diversas experiências, pedindo a estudantes e funcionários de empresas 
integrantes da lista Fortune 500 que simulassem determinados cenários. "Um estilo impessoal 
tende a restringir a quantidade de informações que uma pessoa percebe no ambiente de 
trabalho", concluiu Sanchez-Burks.  
 
O estilo americano de manter as coisas impessoais no trabalho é, segundo o pesquisador, 
exclusivo dos Estados Unidos. Trabalhadores da Coréia do Sul, Japão, Índia e, principalmente, de 
países da América Latina dão grande importância às relações pessoais no trabalho.  



De acordo com Sanchez-Burks, os trabalhadores latino-americanos tornam-se amigos das pessoas 
com que fazem negócios e somente depois tratam do trabalho, enquanto nos EUA a ordem é a 
inversa.  
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