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Num escritório nascem amizades, namoros e até casamentos. A identificação entre colegas é tão 
usual quanto entre estudantes numa sala de aula. Nada mais natural, afinal, que no lugar onde 
passamos mais da metade do dia, as relações ultrapassem o âmbito estritamente profissional e 
alcancem o pessoal. Mas e quando esta relação se estreita ao ponto de representar um risco para 
o resto da equipe? Ou, pior, quando fazer parte do pequeno grupo passa a ser pré-requisito para 
ter sucesso na empresa? “Não há nada de errado em amizades no ambiente de trabalho, ela deve 
até ser estimulada pela chefia”, diz Rosa Bernhoeft, diretora da Alba Consultoria, de São Paulo. “O 
problema emerge quando acontece um julgamento entre os funcionários que percebem a proteção 
do chefe em relação ao colega.”  
 
Um profissional, que preferiu não se identificar, conta que na empresa em que trabalhou por 
quatro anos o favoritismo ficou tão evidente, que o seu departamento parecia dividido em dois 
times: o que era querido pelo chefe, e o outro que era “tolerado”. “As diferenças ficavam 
evidentes nas mínimas coisas, como nos almoços de aniversário da turma do chefe, em que os 
‘tolerados’ nunca eram convidados, apesar de trabalharem lado a lado”, lembra.  
 
Ele recorda que embora o chefe sempre procurasse imparcialidade nos assuntos profissionais, 
essa falta de atenção ao lado comportamental comprometia o astral do grupo, criando bastante 
mal-estar. “Até mesmo as saudações de ‘bom dia’ eram econômicos com os que não eram da 
panela, enquanto para os outros havia só sorriso”. Não por acaso, quatro integrantes do grupo 
“tolerado”,  saíram quase ao mesmo tempo da empresa em busca de oportunidades melhores. 
“Aquele clima afetou nossa auto-estima porque a diferenciação era muito evidente”, diz ela, que 
saiu da empresa há dois anos.  
 
Favoritismo e politicagem são problemas que resultam, freqüentemente, da falta de uma postura 
adequada por parte dos que ocupam uma posição de chefia. Numa corporação podem haver 
vários grupos de colegas unidos por afinidade. Dificilmente, um profissional reclama da sensação 
de exclusão por parte de um ou outro grupo. Mas, certamente, se o chefe fizer parte de uma 
dessas turmas, as reclamações vão surgir.   
 
A psicóloga Sofia Esteves do Amaral, atualmente sócia da consultoria DM Recursos Humanos, com 
sede em São Paulo, conta que foi alvo dessas queixas em seu antigo emprego. Sofia foi alvo de 
ciúmes. “Eu tinha uma relação muito próxima com meu chefe, conquistada - que fique claro - pelo 
meu desempenho. Para alguns, essa proximidade foi confundida com privilégio.”   
 
Sofia era considerada a “preferida” porque tinha mais autonomia com o horário do que o resto da 
equipe. “Nunca me privei de sair no meio do expediente para, por exemplo, passar no salão de 
beleza antes de uma reunião importante”, conta. “Mas também nunca reclamei quando precisava 
passar do horário e isso os colegas não entendiam, preferiam chamar de favoritismo.” Ela só 
conseguiu se livrar do rótulo de “queridinha” quando o chefe, diante da pressão dos outros 
subordinados, apresentou os excelentes resultados que Sofia havia obtido no período. “Ele 
mostrou que meu horário flexível não prejudicava minha atuação, ao contrário.”   
 
Por ter vivido na pele a pressão de uma equipe que se sente preterida, Sofia entende que boa 
parte das reclamações sobre favoritismo nas empresas é resultado da pressão psicológica a que a 
equipe está sujeita. “Sempre que acontecem casos assim, o ciúme paira no ar”, diz. “Mas o ciúme 
só ganha dimensões se não houver a figura do chefe como alguém preparado para lidar com as 
diferenças da equipe.” Sendo assim, favoritismo é um problema de chefia, não de subordinados. 
Um bom líder evita situações assim porque, mesmo que tenha seu preferido na equipe, foge das 
demonstrações públicas e, principalmente, tenta sempre que suas decisões não sejam baseadas 
unicamente em valores pessoais.  
 



Rosa Bernhoeft, que é autora do livro Mentoring – abrindo horizontes, superando limites, 
construindo caminhos (Editora Gente), explica que um erro comum entre líderes é centralizar em 
um indivíduo que se considere mais apto os projetos importantes, porque assim ele diminui seus 
riscos dentro da companhia. O preço dessa escolha é ter o resto da equipe se sentindo 
naturalmente preterida e desestimulada. Outro erro bastante usual nas corporações é não utilizar 
os conceitos de um plano de carreira na hora de apontar uma promoção de cargo ou de salário na 
equipe. “Quando a decisão parte de uma análise particular, sem a orientação de um departamento 
de recursos humanos, a chance de injustiça é grande.”   
 
Desta forma, o departamento de RH tem papel fundamental na solução de ruídos na equipe 
causados por favoritismo. Cabe ao profissional da área receber as reclamações dos empregados 
que se sentem preteridos e também acompanhar os processos de promoção. “O RH é o único 
canal que o colaborador possui para se manifestar e se defender”, ressalta Rosa. Propor um 
diálogo aberto do chefe com a equipe, por exemplo, pode ser uma estratégia de solução desses 
problemas. Quanto mais aberto for o diálogo, maiores as chances de que todos sintam que são 
essenciais para o andamento do projeto.   
 
Outro ponto importante que os profissionais de RH devem observar no ambiente de trabalho é 
que a divisão de deveres e privilégios entre a equipe esteja seguindo parâmetros igualitários. Ou 
seja, um gerente naturalmente terá mais responsabilidades do que um assistente, até mesmo 
pela função que ele ocupa. Mas entre dois assistentes, as tarefas precisam ser divididas de forma 
igualitária, sob risco que um seja menos exigido que outro. “E sempre basear as escolhas nos 
resultados de cada empregado”, diz Sofia do Amaral. “Por mais que a relação pessoal tenha 
importância, são os resultados que devem falar mais alto no escritório.”  
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