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Desmotivação incentiva desculpas para faltar 
 
A mãe quebrou a perna no banho, a avó morreu, uma dor de barriga apareceu de repente ou a 
dengue pegou de jeito. Essas são algumas das desculpas que os chefes ouvem dos empregados 
no dia-a-dia. Uma pesquisa do site CareerBuider.com mostrou que um terço dos americanos já 
havia inventado desculpa para não trabalhar nos últimos 12 meses. As principais razões para 
faltar ao trabalho eram três - resolver assuntos pessoais, dormir mais ou apenas relaxar. 
 
Consultores afirmam que a falta de assiduidade pode estar relacionada à desmotivação. Mas qual 
o limite da tolerância para a mentira? O que fazer para controlar o absenteísmo e como 
reconhecer uma farsa, ainda que bem fundamentada? O consultor de recursos humanos do Grupo 
Catho, José Carlos Figueiredo, afirma que a justificativa mais comum para a falta está relacionada 
à doença. Um estudante de marketing, que preferiu não se identificar, acabou sendo demitido do 
último emprego por causa das faltas constantes. Em seis meses foram seis ausências, 
confirmadas com atestados médicos verdadeiros. "Nós tínhamos banco de horas, mas a chefe não 
dava as folgas a que tínhamos direito. Aí, quando eu queria viajar, inventava uma doença, ia ao 
médico, simulava as dores e conseguia o atestado", diz. 
 
Desmotivado com o ambiente de trabalho e o autoritarismo da supervisora, o operador passou a 
faltar por motivos fúteis. "A chefe encarava com ironia, mesmo quando as pessoas realmente 
estavam doentes", comenta. Na última falta do rapaz, a desculpa foi mais séria: ele matou a avó, 
já falecida havia anos. "Cheguei fingindo estar triste, não falava com ninguém. No final do 
expediente, a chefe me chamou e me demitiu", arremata. 
 
Controle estatístico  
Caso a empresa tenha um serviço de assistência médica, deve-se exigir que o atestado seja 
assinado pelo profissional interno, o que inibe o absenteísmo. Um outro motivo comum para 
justificar a falta é a ocorrência de doença na família. "O RH é que deve cuidar desse assunto e não 
o chefe", diz Figueiredo, do Grupo Catho. 
 
Esse é a única forma, segundo o consultor, de estabelecer regras e criar um controle estatístico 
para os motivos dados pelos funcionários. "Há casos de pessoas que matam a avó três vezes por 
ano", brinca Figueiredo, acrescentando que as mortes falsas de parentes estão entre as desculpas 
mais recorrentes. Empresas com muitos funcionários estão mais suscetíveis à falta de 
assiduidade. Por experiência própria, Figueiredo cita os supermercados e empresas da construção 
civil.  
 
- As ausências com justificativas falsas ocorrem sempre, mas são mais comuns no final do ano, 
em virtude das festas. A empresa não deve estar sempre desconfiada, mas precisa ter um 
controle efetivo. Não compete ao chefe liberar ou receber atestados médicos - reforça o consultor 
do Grupo Catho. 
 
A arquiteta Claudia Camara Hauer confirma: as explicações mais comuns para a ausência em dia 
trabalho são doenças e morte na família. "Se isso ocorre três vezes em um mês, acabo 
dispensando a pessoa. Quando o profissional é mais qualificado e já tem uma relação de confiança 
comigo, a tolerância pode ser maior", admite Claudia, lembrando que a segunda-feira é o dia em 
que as pessoas mais "passam mal". Consultores de recursos humanos dizem que o índice de 
absenteísmo considerado aceitável é de 2,7%. Visando a evitar as desculpas esfarrapadas, as 
empresas têm adotado a estratégia de agradar aos colaboradores. Alguns fatores podem 
contribuir para o aumento das faltas, entre eles insatisfação no trabalho, alcoolismo, falta de 
liderança ou supervisão, problemas domésticos, doenças e até dificuldades relacionadas com os 
meios de transporte. 
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