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Profissionais têm dificuldade para retomar o trabalho. 
 
Apesar de ser uma época de descanso, tirar férias não é tarefa simples para muitos executivos. 
No início, o recesso exige habilidade para aproveitar o tempo livre, ou seja, se desligar do 
trabalho. Por fim, vem o retorno à realidade, o regresso aos afazeres profissionais. Momento em 
que é preciso retomar as atividades depois de dias tentando reduzir o ritmo adquirido durante o 
ano. Se entrar de férias demanda um processo de adaptação, a volta, mesmo com maior 
disposição, é ainda mais árdua, não só pelo tempo necessário para se ajustar, mas devido aos 
gastos excessivos durante o período de descanso. 
 
Uma pausa para o funcionário se dedicar à vida pessoal e voltar renovado para mais um ano de 
trabalho. É assim que a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) considera o período de férias, 
definindo-o como o tempo de descanso anual que deve ser concedido ao empregado após o 
exercício de 12 meses de atividades. Para Sidnei José de Oliveira, superintendente administrativo 
e financeiro da Unimed paulistana, as férias são válidas para a vida pessoal e até mesmo para 
melhorar a produtividade no trabalho. 
 
"Quando o executivo se desconecta do ambiente de corporativo, pelo menos momentaneamente, 
tem a possibilidade não só de cuidar um pouco dele mesmo, como também parar para organizar 
idéias, fazer um novo arranjo mental. O descanso sempre faz com que o profissional torne-se 
mais moderado e melhore em diversos aspectos", avalia. 
 
Dentro dessa linha de pensamento, lucram ambos os lados: o empregado, que regressa renovado, 
e a empresa, que obtém melhores resultados com a sua volta. Ana Paula de Menezes, gerente das 
unidades de Bonsucesso e Nova Iguaçu da Gelre, empresa de recrutamento, seleção e 
administração de profissionais, está em contato freqüente tanto com profissionais quanto com as 
organizações. Ela acredita que, como o recesso é benéfico para o emocional, o profissional volta 
disposto e bem-humorado, o que se reflete em sua produtividade. "Às vezes, ele está tão 
envolvido, que começa a trabalhar mecanicamente. No entanto, as empresas querem pessoas 
produtivas e, em muitos cargos, criativas. É por isso que a pausa se faz necessária", avalia Ana 
Paula. 
 
 
impacto no retorno das férias é inevitável  
Mas, depois de dias de calmaria longe do ambiente de trabalho, o impacto na volta para uma 
rotina conturbada é inevitável. O tempo que leva para recuperação vai depender da própria 
pessoa e da função que ela desempenha dentro da organização. Jansen Oliveira Schmidt, diretor 
da EDNET, prestadora de serviços de tecnologia, sempre sai de férias entre um projeto e outro, o 
que lhe força a voltar à rotina de imediato. "Gostaria de ter uma semana para me adaptar, mas, 
normalmente, no segundo dia sou forçado a entrar em um ritmo mais acelerado. Já faz parte do 
meu trabalho ter esse pique, de já voltar de férias entrando em um outro projeto. Aprendi a me 
reorganizar facilmente", explica.  
 
Já Sidnei de Oliveira, leva entre quatro e cinco dias para retomar as atividades da mesma forma 
que as deixou. Ele afirma que tentar saber de tudo o que ocorreu durante sua ausência logo no 
primeiro dia não é um método eficiente. "Após as férias, o corpo fica em um ritmo desacelerado. 
Como sei que muito aconteceu durante minha ausência, prefiro me inteirar aos poucos. E, quando 
me acostumo ao ritmo, rendo mais", acredita ele, acrescentando ainda que, para conseguir 
aproveitar o recesso, é preciso confiar na equipe. "Tem gente que não sai de férias porque acha 
que a empresa pára. Para mim, se isso acontece é porque existe algum problema. Deve-se confiar 
em quem fica", comenta Sidnei. 
 



O segredo para sair e voltar bem é conseguir se desligar dos afazeres. Se o profissional deixa a 
empresa preocupado com o andamento das atividades, não consegue relaxar e voltará ainda mais 
desgastado. Outro ponto enfrentado por muitos que saem de férias é o receio que os superiores 
constatem seus serviços não são imprescindíveis, o que causa tensão e, conseqüentemente, um 
retorno complicado. "A renovação e disposição variam de acordo com a situação enfrentada antes 
e durante as férias. Algumas empresas podem utilizar o período de afastamento para avaliar se os 
membros ausentes fazem falta ou não. Se o funcionário sentir que está prestes a ser demitido, vai 
voltar pior do que quando saiu", opina Ana Paula de Menezes, da Gelre.  
 
Para não correrem o risco de comprometer o tão esperado período de férias, muitos executivos 
seguem para longe dos ares de suas respectivas organizações e engrenam em viagens pelo Brasil 
ou mesmo para for a do País. É o caso de Flávia Galvão, gerente financeira da Ideiasnet, holding 
de participação em companhias de Tecnologia da Informação (TI) que, por reconhecer sua 
dificuldade em manter a mente alheia às questões da empresa, opta por esta alternativa, assim 
como Jansen Oliveira Schmidt, da EDNET. "É impossível me desligar se fico em casa, é como se 
não tivesse de férias. Se não consigo viajar, prefiro não tirar férias", admite Schmidt. 
 
 
Gastos excessivos causam preocupação  
O aspecto mais difícil da volta das férias é lidar com o excesso de gastos neste período. De acordo 
com Fátima Sanchez, gerente de Recursos Humanos da Personal Service, empresa de 
terceirização de mão-de-obra, grande parte dos profissionais não consegue se organizar 
financeiramente. "Não sabem distingüir que o bônus recebido anteriormente é o salário 
antecipado e retornam endividados. É comum após dois ou três meses desde o retorno, pedirem 
empréstimos, até por consignação na empresa", analisa Fátima.  
 
Flávia Galvão não chega a ficar endividada, mas confessa que, mesmo poupando, costuma gastar 
além do que deveria. "Quando chego, preciso ficar fazendo contas. É inevitável não passar do 
orçamento", reconhece ela, que tira, normalmente, dez dias, por causa do conturbado ritmo de 
trabalho. De fato, quem não se planeja, acaba abalando as finanças, como explica a consultora 
Ana Paula de Menezes. "Os funcionários passam uns dois meses se equilibrando em relação aos 
gastos", revela. 
 
Executivos como Sidnei de Oliveira e Jansen Schmidt provam ser possível aproveitar as férias se 
houver organização prévia. Segundo eles, ser comedido no aspecto financeiro poupa não só 
dinheiro, mas a tensão na volta das férias, o que contribui para uma melhor adaptação. "Ao longo 
do ano, reservo mensalmente um valor para a viagem, que funciona como um fundo para evitar 
surpresas no retorno", alega Sidnei de Oliveira. Schmidt também tem uma reserva anual, 
denominada por ele de "fundo para assuntos aleatórios". "Sou rígido com os gastos, nunca faço 
uma viagem para ficar endividado depois. Gasto 40% do adicional que recebo e, se houver algum 
contratempo, apelo ao fundo", explica. 
 
Todo fim de ano, na Personal Service, é passado um cronograma para que os funcionários 
escolham o mês de preferência para entrarem em recesso. Fátima Sanchez garante que os meses 
mais concorridos são junho, julho, agosto, dezembro e janeiro, para os que possuem filhos, já que 
as férias coincidem com o recesso escolar. Períodos alternativos, conhecidos como baixa 
temporada, são os mais visados pelos solteiros, que se aproveitam dos preços mais baixos para 
viajar.  
 
O procedimento deveria ocorrer em todas as empresas que, por legislação, são obrigadas a dar 30 
dias de férias para todos os seus funcionários, com direito à venda de 10 dias. Isso quer dizer 
que, se o empregado desejar, pode abrir mão de 1/3 para trabalhar e receber por isso. "A venda 
integral ou acúmulo de férias são proibidos e sujeitos à multa. Por mais que a empresa precise da 
pessoa, a companhia deve ter o entendimento de que, se o funcionário estiver muito cansado, vai 
ter sua produtividade prejudicada", conclui a consultora Ana Paula de Menezes. 
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