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Bastante difundido nos Estados Unidos e na Europa, o chamado "ano sabático" é pouco usado 
pelos profissionais do Brasil, onde o tema ainda é bastante controverso. Tanto no exterior 
quanto no País, algumas corporações incentivam a prática, mas na maioria das vezes a 
tomada de decisão é individual. E, neste caso, o executivo precisa-se estar plenamente 
consciente do rumo que pretende dar à carreira, para evitar que o período do qual espera 
reflexos positivos acabe se tornando um motivo de arrependimento. "Na vida tudo tem seu 
preço", adverte Robert Wong, diretor geral consultoria especializada em gestão de carreira que 
leva o seu nome. "O indivíduo deve estar seguro o suficiente, ter a consciência do propósito e 
do objetivo deste intervalo. Avaliar perdas e ganhos futuros é fundamentais", explica o 
consultor.  
 
O termo "sabático" tem origem judaica. A palavra "shabat", em hebraico, significa "repousar". 
Para os judeus significava o intervalo da sexta para o sábado, período que era dedicado ao 
descanso religioso.  
 
A palavra começou a ganhar um uso semelhante ao atua nas universidades americanas. 
Depois de um longo tempo dedicado à ordem acadêmica, alunos e professores tinham como 
direito se ausentar por um ano. A idéia era cuidar de si ou estudar outras matérias, sempre 
visando adquirir mais conhecimento. Nas organizações, o termo foi adaptado para um 
intervalo da vida pessoal e profissional. A idéia partia do princípio da empresa negociar o 
período de recesso, em troca de contar com um profissional mais motivado e com fôlego 
redobrado.  
 
O sabático, porém, não associa-se à falta de produtividade, à perda da identidade pessoal e 
profissional ou mesmo às férias. O princípio elementar diz que a prática é iniciada a partir de 
uma motivação íntima do profissional, que decide se afastar do trabalho e se dedicar a alguma 
atividade ou projeto particular.  
 
Em alguns casos, pode ser resultado de uma decisão conjunta entre a empresa e o 
colaborador. Algumas organizações percebem que, mesmo quando o executivo ainda consegue 
trazer excelentes resultados, muitas vezes é necessário que ele tenha um recesso, para poder 
voltar mais tarde, com carga redobrada. "Sabático, além do sentido de repouso, nos dá 
também a idéia de saber. O saber de quando se deve tirar o ano sabático em nossas vidas", 
afirma Wong. "Todos temos um período de recolhimento, e isso vale para qualquer atividade. 
às vezes o recuo tem um saldo qualitativo e não somente com o propósito de descansar. Este 
período vale para agregar valores a si próprio, recuperar energias, atrelar experiências antes 
desconhecidas, novas amizades e relacionamentos. É um período de reenergização.".  
 
Rotina corporativa  
 
O mundo corporativo proporciona aos executivos dias cada vez mais exaustivos e 
competitivos. Assim, dentro de um ambiente propenso a pressões e desgastes, é natural que o 
profissional sofra grande desgaste físico e emocional. O administrador de empresas e ex-vice-
presidente de RH do Itaú, Fernando Tadeu Perez, sentiu na pele esta rotina diária.  
 
Após 37 anos em cargos estratégicos em grandes empresas, ele percebeu que estava realizado 
profissionalmente. Precisava parar e se dedicar a um projeto pessoal escrever um livro. Pediu, 
então, o apoio da família, para que, a partir daquele momento, "apertasse o sinto". "Quando 
se chega ao limite da carreira, da maturidade pessoal, profissional e financeira, somado à 
certeza de não precisar provar mais nada a ninguém, está na hora de um recesso particular, 
para desenvolver práticas que lhe tragam maior prazer", afirma Perez.  
 
Segundo ele, um dos principais obstáculos para que se possa decidir por um ano sabático é a 
questão financeira. "Existem dois aspectos primordiais para se colocar este tipo de projeto em 
prática", diz o administrador. "Primeiro, é necessária uma reserva financeira para este período. 
O segundo é ter a competência suficiente e, atrelado a isso, um nome no mercado, que 



permitirá sua volta", ensina Perez, que planejou o seu ano sabático para escrever o livro "A 
coragem de decidir Uma jornada em diferentes culturas organizacionais."  
 
Para ser bem-sucedido, prossegue o executivo, é essencial fazer um planejamento do período, 
com início, meio e fim. Caso a empresa seja parceira na empreitada, as justificativas devem 
ser objetivas e concretas. "Quais as contribuições trarão para o futuro da empresa e do 
profissional", diz Renato Waberski, consultor de carreira do Grupo Catho. "A valorização deste 
período varia para cada empresa. Qual o grau de importância que o executivo tem na 
companhia. Se ele vai fazer cursos de aperfeiçoamento ou desenvolver algum projeto pessoal, 
não importa. É fundamental ter um planejamento, com justificativas e resultados deste 
recesso", indica Waberski.  
 
Muitos profissionais querem e têm vontade de fazer um ano sabático , mas poucos se 
aventuram. O medo do futuro atrapalha. Como resultado, muito executivos que precisariam 
desse "retiro" mostram-se estressados e às vezes até com problemas de saúde.  
 
Mas, na opinião de Sara Behmer, formada em Psicologia Organizacional e ex-vice-presidente 
de RH da Avon e da Ticket Restaurante, as empresas, de fato, não são as responsáveis pela 
carreira dos profissionais. Ou seja, a decisão de fazer uma no sabático deve partir mesmo do 
executivo. "Cada um é responsável pela construção da vida profissional."  
 
Segundo ela, optar por períodos sabáticos curtos também podem ajudar o profissional." Em 
1990, optei por pequeno intervalo", revela Sara. "Quis fazer um aperfeiçoamento, e a empresa 
não me deu respaldo para isso. Na prática, não me sentia preparada profissionalmente. 
Suspendi minhas atividades e mergulhei num programa de treinamento. Após este período 
consegui uma promoção, saltei de gerente a diretora. Foi muito importante para impulsionar 
minha carreira. Um investimento pessoal patrocinado por mim", lembra.  
 
No momento, a executiva se prepara para mais um pequeno período sabático. "Estou 
desenhando meu novo projeto", diz. "Confesso que, na época, a promoção foi uma tremenda 
surpresa. Percebi que a partir daí surgiram novas oportunidades, agreguei maior valor 
profissional. É uma prática saudável", recomenda.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29, 30 e 31 ago. 2008, Vida Executiva, p. C9. 


