
O medo de tirar férias  
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38% dos profissionais temem ficar um mês fora do trabalho, diz pesquisa sobre estresse 
 
 
O mundo mudou, as Torres Gêmeas foram ao chão, empresas se fundiram e tirar férias virou 
motivo de aflição para 38% dos trabalhadores. Está certo que 62% se sentem muito bem nos 
30 dias que ficam longe do trabalho. Mas o índice de preocupados com a possibilidade de 
perder cargo ou emprego durante esse período surpreendeu os pesquisadores da sucursal 
brasileira do International Stress Management Association (Isma-BR), entidade presente em 
12 países. Foram entrevistados 678 profissionais em Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP). O 
resultado será apresentado, em junho, num congresso internacional sobre estresse, na capital 
gaúcha. 
 
Para os que têm medo, a maior fonte de estresse é imaginar que decisões importantes podem 
ser tomadas durante sua ausência (46%). Em segundo lugar (32%), vem o temor de estar 
fora num momento de reestruturação de cargos. O medo da demissão ocupa a terceira posição 
(19%). Segundo a coordenadora da pesquisa, Ana Maria Rossi, doutora em psicologia pela 
Universidade de Nebraska (EUA), números tão expressivos sugerem que a tensão provocada 
pelas férias é problema que precisa ser analisado com mais atenção: 
 
— Eu não esperava um percentual tão alto. Credito a insegurança ao momento crítico da 
economia internacional, às mudanças e demissões, principalmente nos setores automobilístico 
e de aviação. As férias são o salva-vidas que o empregado tem para se salvar da rotina. Esse 
estresse tende a aumentar a incidência de doenças do trabalho — avalia Ana Maria, afirmando 
que o método utilizado permite a projeção dos resultados para todo o Brasil.  
 
Procurar saídas para o problema é tarefa do profissional e da empresa 
 
Para Ana Maria, tanto empresas quanto os funcionários que se sentem ameaçados têm de 
buscar caminhos para enfrentar a situação. No caso das organizações, diz ela, a tarefa é 
descobrir quais fatores estão levando as pessoas a se sentirem estressadas. Até porque, a 
saúde mental é básica para o bom funcionamento de uma equipe. No caso dos profissionais, 
entre as medidas a tomar, continua ela, está o treinamento de um substituto. Ou até o 
adiantamento de tarefas fundamentais:  
 
— A solução é garantir que tudo corra bem. Há quem boicote os colegas para não ser 
substituído a contento. Se a pessoa partir deste pressuposto, não vai mesmo relaxar.   

 
Leia mais: 
 
Só dez, dos 30 dias, sem pensar em trabalho 
 
Tensão pelo afastamento pode evoluir para quadro de ‘burnout’. Consultor diz que solução é se 
atualizar  
 
O questionário enviado pelo Isma-BR aos participantes da pesquisa tinha perguntas também 
sobre como o funcionário se preparava para as férias, o que ele fazia durante o período de 
folga, se conseguia relaxar e o que acontecia quando voltava. Assim, a equipe de Ana Maria 
Rossi descobriu que o trabalhador brasileiro demora dez dias para desligar a mente das tarefas 
diárias. Nos dez seguintes, consegue aproveitar os momentos de lazer. Mas o último terço das 
férias está marcado pela antecipação da volta. Pior: 76% perdem a sensação de bem-estar em 
uma semana.  
 
É justamente isto que acontece com a secretária-executiva Lígia Lima. Ela conta que se sente 
insegura com a possibilidade de as coisas saírem erradas em sua ausência, mesmo tendo uma 
pessoa treinada em seu lugar.  
 



— Saio de férias preocupada, não adianta. Não é que eu não aproveite o período fora do 
trabalho ou tenha medo de ser substituída. É que acabo recebendo telefonemas com dúvidas 
sobre coisas que só eu resolvo. E ligo de volta também porque não quero ficar atrapalhada na 
volta — diz Lígia, concordando com a pesquisa em outro aspecto: ela continua a acordar cedo 
nos primeiros dez dias de férias e fica ansiosa para retornar à rotina nos dez últimos. 
 
Num grau mais elevado, esta apreensão passa a ser chamada por especialistas de burnout. É 
quando o funcionário até consegue trabalhar, mas sente cansaço crônico gerado pelo estresse. 
Ele não relaxa nos períodos de folga — nem nas férias — e apresenta um quadro de cinismo e 
falta de motivação em relação às funções que desempenha.  
 
A maior especialista mundial no assunto, a professora Christina Marlach, da Universidade de 
Berkeley, na Califórnia, Estados Unidos, vai a Porto Alegre entre os dias 7 e 9 de junho para 
um congresso internacional organizado pelo Isma-BR. Ela, que cunhou o nome da síndrome, é 
autora do teste que identifica níveis de estresse, o MBI (Maslach Burnout Inventory). A 
pesquisa brasileira será apresentada na ocasião.  
 
— É preciso evitar a escalada deste estresse gerado pela ansiedade. Se o funcionário não se 
beneficia, algo tem que mudar — diz Ana Maria.  
 
André Bocater, gerente da Case Consulting Rio de Janeiro, que presta serviços de 
recrutamento de profissionais de coordenação e gerência a 140 empresas, diz que o mercado 
está competitivo como nunca. Mesmo assim, a possibilidade de o funcionário ser afastado 
durante as férias depende da cultura do lugar onde ele decidiu trabalhar e da disposição de se 
atualizar em cursos.  
 
— Existem dois tipos de empresas: as que exigem resultados a curto e as que estão voltadas 
para o longo prazo. Nas de curto prazo, só se tiram férias de 15 dias, mesmo. A ausência do 
profissional é motivo de queda de qualidade. Isso, hoje em dia, é opção da organização, que 
nos pede para deixar bem claro ao candidato, já na entrevista, que a pressão por resultados 
será essa. E são pessoas até 35 anos que aceitam as propostas — diz Bocater. — Por outro 
lado, as de longo prazo cobram a atualização profissional. Os requisitos técnicos exigidos são, 
quase sempre, mais altos. Isso significa que, se você não faz um curso hoje, amanhã pode ser 
dispensado.  
 
Segundo ele, isso não acontece sempre nas férias.  
 
— Quem tem medo, já está ameaçado. Quem é bom, está empregado. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 abr. 2006. Boa chance, p.1 e 3 


