
Executivos incluem o lazer nas viagens de negócios 
Rhymer Rigby 
 
Alicia Rockmore, presidente da Buttoned Up, empresa com sede em Michigan, Estados Unidos, 
especializada em ferramentas para organização pessoal, sempre desejou que sua filha de cinco 
anos conhecesse o mundo. Por isso, quando precisa viajar a negócios leva Lucy junto. 
"Acredito muito no que ela pode aprender ao ter contato com países diferentes", diz. 
 
Alicia faz parte de um pequeno grupo de pessoas que viaja a negócios e tenta conciliar as 
obrigações profissionais com o tempo dedicado à família. Segundo pesquisa realizada pela 
National Business Travei Association (NBTA), 62% dos turistas de negócios acrescentam um 
componente de lazer a pelo menos uma viagem por ano. Desses, dois terços levam junto a 
família ou amigos. 
 
Numa época em que o trabalho interfere cada vez mais em nossas vidas, talvez faça sentido 
agregar o lazer. Se bem organizado, ele pode ser uma maneira eficiente de passar o tempo 
com a família em lugares interessantes, transmitindo aos filhos uma idéia do que os pais 
fazem. Algumas companhias já incorporam as atividades familiares às viagens a trabalho. 
 
Kurt Barrett, gerente-geral da Williams Rice Milling da Califórnia, recentemente esteve em San 
Diego, numa viagem organizada pela Califórnia Warehouse Association. "Os organizadores 
envolveram de fato a família", diz. "Nessa convenção tínhamos reuniões de manhã e depois 
você tinha a tarde livre para passear com a família". 
 
Barrett diz que cerca de 40% das pessoas que participaram levaram as famílias e as atividades 
incluíram excursões ao Sea World e museus. "As pessoas querem passar mais tempo com suas 
famílias. Também é bom encontrar as famílias de pessoas com as quais a gente faz negócios. 
Vemos um outro lado dessas pessoas". 
 
Um gerente sênior que trabalha para uma grande companhia de serviços no Reino Unido leva 
sua esposa em algumas viagens de negócios. "Sempre temos reuniões anuais em lugares 
como a Espanha. Então, eu e minha esposa aproveitamos as brechas e viajamos pelas 
redondezas por alguns dias", conta. 
 
Mas se você está freqüentemente longe de casa a trabalho, esta pode ser uma boa maneira de 
passar um tempo com seu cônjuge. "Isso também significa que você fica conhecendo alguma 
coisa dos países que visita, em vez de apenas os Hiltons do mundo". 
 
O segredo em levar cônjuges ou filhos em viagens de negócios é ter certeza de que todos 
saberão as regras. Filhos e esposas não devem se intrometer quando o marido está em horário 
de trabalho. 
 
Essa tendência parece estar avançada nos EUA. Segundo Rockmore, isso acontece em razão 
das políticas de recursos humanos mais agressivas das empresas americanas. Ela acrescenta: 
"É também parte da tentativa das pessoas de adorarem um estilo de vida mais interligado, que 
mistura o trabalho e a família". 
 
Uma razão prosaica pode ser o fato de que as provisões de férias na Europa são mais 
generosas. Se você tem 25 dias de férias por ano, passar um dia viajando não é grande coisa. 
Se você tem apenas 10 dias, aí já é outra história. 
 
ANBTA também diz que há uma relutância crescente nos EUA em tirar férias prolongadas. 
"Havia uma tradição antiga de se tirar duas semanas de férias no verão, mas as evidências são 
de que as férias estão ficando mais curtas". 
 
Mas nem todos acreditam que essa tendência seja uma boa idéia. Stephen Overell, do instituto 
de pesquisas Work Foundation, do Reino Unido, teme que a indefinição da fronteira entre o 
trabalho e a família resulte em desapontamentos. Enquanto, por um lado, a família espera 
férias, por outro, aquele que está a trabalho pode se sentir culpado. Overell também diz que 



podem surgir dúvidas sobre onde as despesas de trabalho terminam e onde começam as 
pessoais levar a família torna mais nebulosa essa linha divisória. "Mesmo que tudo esteja em 
ordem, pode ser uma questão de percepção, especialmente se você é um executivo sênior. 
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