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Thiene Barreto 
 
Operíodo de férias é visto, tradicionalmente, como um tempo para relaxar, viajar, ou seja, se 
desligar do trabalho. No entanto, para muitos executivos, os costumeiros 30 dias de descanso não 
são suficientes. Eles precisam de mais tempo para pensar e refletir sobre os rumos que querem 
dar à vida. Para esses profissionais foi criado o sabático, pausa pré-programada da carreira com a 
finalidade de renovar e criar, ou seja, sair da rotina pré-estabelecida.  
 
- Sabático é o afastamento do trabalho inspirado por uma motivação íntima. Seu objetivo é a 
reavaliação da vida pessoal ou profissional. Não importa a duração, se é de meses ou anos, ou o 
formato. Pode ser uma viagem turística, um curso no exterior, trabalho voluntário, reclusão em 
casa. O que caracteriza um período sabático é o afastamento da rotina para rever rumos - explica 
o consultor em desenvolvimento humano e governança corporativa Herbert Steinberg, em seu site 
sobre o assunto.  
 
Oportunidade para cuidar do interior  
 
Professor de gestão do Ibmec Business School e diretor da A2 Consultoria, Antônio Andrade 
acredita que o sabático é uma oportunidade que a empresa dá ao profissional para que se volte à 
vida interior. Para o consultor, é praticamente impossível encontrar um tempo para reflexão 
dentro do cotidiano frenético das companhias.  
 
- Eu mesmo já usufrui do período sabático. Depois de um ano desgastante, larguei tudo e fui para 
a chamada Terra do Amor, onde pregam a filosofia hare krishna, um tipo de ideologia totalmente 
diferente daquela que estamos acostumados. Estava cheio de rancor quando fui para lá. Voltei 
totalmente mudado, enxergando as coisas de forma  
 
diferente - relata Andrade.  
 
Steinberg, que tem mais de 25 anos de experiência em corporações, realizou seu sabático em 
1999, como peregrino no Caminho de Santiago, na Espanha. A experiência, conta, coincidiu com 
uma profunda reflexão sobre a vida pessoal e profissional e o motivou a escrever dois livros: 
Sabático - Um Tempo para Crescer e Um Executivo no Caminho - Da Razão ao Coração.  
 
- Durante o Caminho você tem oportunidade de viver diferentes coisas. Eu particularmente curti 
os novos amigos, o lazer, o prazer, o relaxamento, o nada. Muito rapidamente, percebe-se que a 
cabeça é o grande fator a ser gerenciado. Nos campos de trigo, eu repassei minha vida, avaliei 
minha carreira, revi meus papéis - conta Steinberg.  
 
Segundo o consultor, nas universidades americanas, o sabático já é secular. Professores ou 
funcionários graduados que trabalhem por seis anos seguidos na mesma escola adquirem o direito 
de se afastar por um ano para cuidar da própria reciclagem, em geral atrelada ao estudo 
obrigatório de algum tema. Em meados do último século o conceito de sabático começou, nos 
Estados Unidos, a migrar para a vida corporativa. Ao final do século algumas iniciativas já 
estavam acontecendo no Brasil.  
 
Uma das empresas adeptas da filosofia é o McDonald's. O Período Sabático, um programa de 
afastamento por 60 dias concedido aos funcionários que tenham completado dez anos de 
empresa, consiste em 30 dias de licença remunerada e outros 30 dias de férias. O programa da 
empresa é válido apenas para os cargos acima de média gerência - como consultores que 
respondem pelas áreas de operações, marketing e treinamento de um determinado grupo de 
restaurantes -, não incluindo os funcionários dos cerca de 580 restaurantes e 670 quiosques 
McDonald's distribuídos por 128 cidades do Brasil.  



 
Bom para o executivo e para a empresa  
 
A iniciativa do McDonald's é uma exceção à realidade brasileira. Andrade afirma que as 
companhias preferem investir em responsabilidade social, estimulando voluntariado entre seus 
colaboradores, do que permitir o sabático. O consultor acredita que o período de reflexão é 
positivo para o executivo e, conseqüentemente, para a empresa, mas só deve ser praticado se 
realmente for de encontro com a filosofia da companhia.  
 
Não há limite de idade para o profissional que quer fazer o sabático, mas a maioria acredita que 
só executivos de altos cargos e já financeiramente estabelecidos podem dar-se o luxo de usufruir 
do benefício. Também não há regras que proíbam a companhia da família durante o período.  
 
- Sabático não implica isolamento. A convivência com a família pode ser parte essencial dele e até 
uma de suas razões de ser. É o caso da pessoa que está sentindo a premência de requalificar o 
contato com os filhos - exemplifica o Steinberg, que é professor do Executive Master in Business 
Administration (MBA) da Business School São Paulo.  
 
Saiba mais  
 
Sabático  
 
O termo vem do hebraico shabbath, e significa repouso. Sábado é o dia do recolhimento semanal 
dos judeus. No Antigo Testamento há referência ao ano sabático: um ano, a cada seis, em que a 
terra fica sem cultivo para depois iniciar um novo ciclo de fertilidade.  
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