


Na opinião da psicóloga e espe-
cialista em gestão de conhecimento,
Gabriela Azevedo, o período de férias
é muito importante, pois acalma o
ambiente íntimo e reavalia o equilí-
brio entre carreira, amigos e família.
"O distanciamento da rotina corpo-
rativa possibilita que a pessoa reflita
sobre formas de manter ou criar esse
equilíbrio e consiga identificar suas
necessidades", observa.

De acordo com a Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), as férias são
um direito do funcionário, mas nem
sempre é tirada em dias e sim em di-
nheiro. É muito comum o processo
de venda de um determinado perío-
do, o que pode ocorrer para garantir
um "dinheirinho" a mais ou até mes-
mo pelo profissional achar que o tra-
balho está em primeiro plano. A psi-
cóloga acredita que alguns profissio-
nais se entregam à projetos ou estão
muito envolvidos com a dinâmica da
empresa, o que leva a não percepção
da própria necessidade de descanso.
Diferente de Gabriela, o coordenador
do departamento de psicoterapia da
Associação Brasileira de Psiquiatria

(ABP), Dr. Teimo Kiguel, apon-
ta que os próprios colaborado-
res percebem essa necessida-
de. "Muitas pessoas, indepen-
dente da profissão, tem uma
boa sensibilidade psicológica
para a percepção da queda de
rendimento no trabalho e di-
minuição de alguns aspectos
da qualidade de vida", afirma.

Doce veneno_
Como para toda regra exis-

te uma exceção, o presidente
da Contmatic Phoenix, em-
presa desenvolvedora de sof-
twares contabilistas, Sérgio
Contente, diz que tirou férias
pela última vez há 18 anos,
durante sua lua-de-mel, e
ainda aproveitou o feriado
do carnaval para não perder
muitos dias de trabalho.

O passado difícil de Contente
influenciou a sua paixão pelo
trabalho. Filho de empregada
doméstica, ele sempre valo-
rizou os pais que, de sol a sol,
trabalharam muito. Mas aos 12

anos juntamente com a mãe e a irmã, foi
abandonado pelo pai. Na luta por um fu-
turo melhor, o garoto percebeu que só os
estudos poderiam oferecer uma vida mais
confortável. Pai de duas crianças, de sete e
12 anos, o empresário é questionado sobre
a boa relação com seus filhos e sua esposa,
e garante que sua presença é vivida inten-
samente. "O pouco tempo que passo com a
minha família, vivo com grande qualidade,
aproveito muito os finais de semana, não
durmo até tarde, passeio, almoçamos fora e
nos divertimos muito", afirma.

Mesmo com a sua participação garantida
em todos os projetos, Contente obriga boa
parte de seus funcionários a tirarem férias.
Ele conta que, no começo, comprava os dias
de descanso de todos, e que um caso dentro
da empresa o alertou, foi quando percebeu
que um de seus colaboradores não estava
bem e fez com que ele se sentisse culpado.
Assim, começou a exigir que todos tirassem
esse momento de lazer, mas ele acredita
que quando se trabalha com prazer, tudo
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flui de forma positiva. "Quando você
faz o que gosta, não precisa de des-
canso, nunca estive doente, sou feliz
com o meu trabalho", afirma.

A psicóloga Gabriela lembra do caso
de um de seus pacientes, um executi-
vo que não tirava férias há seis anos.
As conseqüências disso foram perda
de peso e sintomas de depressão. De
acordo com a especialista, a falta des-
se período pode comprometer a vida
pessoal do profissional, além de afe-
tar o psicológico e causar algumas do-
enças como cefaléia; gastrites; dores
musculares, entre outras. "A ausência
de férias prejudica o convívio e o re-
lacionamento com a família e os ami-
gos. A pessoa exausta se torna irritadi-
ça, sem energia e desinteressada pelo
lazer cotidiano" alerta.

Insegurança
Embora a necessidade de descanso,

por vezes, fale mais alto, o receio e a
resistência ainda existem. A presiden-
te brasileira da International Stress
Management Association (Isma-BR),
Ana Maria Rossi, relata que o funcio-
nário, em alguns momentos, opta por
não tirar férias devido a questão finan-
ceira ou envolvimento em algum pro-
jeto. 'Alguns profissionais têm como
fonte de reconhecimento o trabalho
que fazem", ressalta. A especialista fa-
la, também, sobre a fobia de férias que
leva o colaborador à exaustão, produ-
tividade afetada ou diminuída, além
de menor índice de concentração.

Também há a preocupação do co-
laborador em sair de férias e não dei-
xar pendências, bem como o receio de

não ser motivado por seus superiores,
é o que constata a psicóloga Gabriela.
"Existem empresas cuja cultura não
estimula ou valoriza esse período de
descanso". Entretanto, segundo ela,
existem ainda os individualistas, es-
ses não permitem que outras pessoas
dêem continuidade ao seu trabalho.
Já muitas empresas costumam pensar
nas próprias necessidades e ceder ao
período por obrigação da lei.

Para um descanso mais proveito-
so e saudável, dividir as férias em três
períodos de dez dias pode ser o cami-
nho. De acordo a presidente da Isma-
BR, Ana Maria, para não acumular os
desgastes do dia-a-dia, o ideal é unir
a menor quantidade de tempo fora
do local de trabalho aliada a uma fre-
qüência maior. Cl

» O que pode acontecer?
Uma pesquisa realizada pela International Stress Management Association no Brasil (ISMA-BR)
com 678 profissionais apontou que 38% dos entrevistados têm receio de tirar férias. Veja alguns
motivos e as conseqüências do pós-férias:
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