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A rotina atual de trabalho exige que os executivos planejem as férias com antecedência de um 
ano - e quanto mais alto o escalão, maior a necessidade. Para desfrutar deste merecido 
período, é essencial delegar tarefas e responsabilidades ao colega substituto. Caso contrário, 
corre-se o risco de passar os dias de descanso resolvendo problemas ao celular, o que é uma 
lástima.  
 
Férias, Planejamento é a melhor Viagem 
   
Ritmo atual do executivo exige antecedência de um ano, para não continuar conectado. 
Quando serão suas próximas férias? Já sabe o que vai fazer? Não importa se vai viajar, 
estudar no exterior ou ficar em casa curtindo a família. Apenas uma coisa precisa estar 
assegurada: o tão desejado e esperado descanso. Ficar fora do escritório só vale a pena se o 
profissional se desconectar completamente do trabalho. Isso mesmo, desconectar - sem 
celular ou computador para ficar informado do que acontece enquanto está ausente, para não 
cair na tentação de resolver "só uns probleminhas".  
 
Pode parecer difícil, já que há coisas que "só você pode resolver", mas é possível com 
planejamento. "Um ano é um bom tempo de antecedência para pensar o que quer fazer 
durante as férias. Dessa forma, o executivo vai economizar e aproveitar muito mais o 
período", garante Paulo Kretly, presidente e consultor da FranklinCovey Brasil.  
 
Para outro especialista, Jorge Ferreira, coaching profissional e executivo da área de 
desenvolvimento de Recursos Humanos da divisão industrial farmacêutica da Roche, quanto 
mais distante da data de saída for feito o planejamento, mais fácil será realizar o que se 
deseja, inclusive do ponto de vista financeiro. "Recomendo que, ao chegar de férias, já se 
comece a programar as próximas."  
 
Uma parte essencial da organização é delegar tarefas e responsabilidades a um colega que o 
substituirá. "Nesse sentido, o planejamento das férias também beneficia a empresa", afirma 
Rodrigo de Melo Pimenta, diretor executivo da Madis Rodbel, fornecedora de soluções de ponto 
e acesso. "Quando um executivo descentraliza o trabalho e faz com que mais de uma pessoa 
saiba realizar suas tarefas, torna possível sua substituição a qualquer momento. Pode se 
ausentar sem maiores preocupações, seja para tirar férias ou para resolver qualquer problema 
pessoal", explica.  
 
Segundo ele, na Madis, um mês e meio antes da saída de um profissional, outro é treinado 
para cobri-lo. "Não incentivamos que a pessoa fique conectada. É importante espairecer 
porque são nesses momentos que surgem as boas idéias", observa Pimenta. Ele diz isso com 
conhecimento de causa. Foi depois de passar férias no Nordeste ao celular, resolvendo 
questões de trabalho, que decidiu implementar esse processo na companhia.  
 
"À época realmente eram coisas que apenas eu poderia resolver. Mas cheguei à conclusão de 
que era preciso evitar essa situação e a solução foi ter sempre alguém preparado para 
substituir quem precisa se ausentar", conta Pimenta. "Hoje, quando saio em férias procuro me 
desligar ao máximo, não faço cursos nem nada que lembre trabalho."  
 
Kretly, da FranklinCovey, lembra que há alguns cargos, como o de presidente ou CEO, que 
exigem do executivo algum contato com o trabalho durante sua ausência. "Mas, de maneira 
programada, o profissional pode fazer uma ligação de 30 minutos de tempos em tempos - a 
cada dois dias, por exemplo - e retornar ao passeio, sem maiores prejuízos", ele sugere.  
 
Nessas situações, para amenizar a dificuldade de se distanciar da rotina de trabalho, Krelty 
recomenda que se opte por períodos menores de férias. "Normalmente, em 15 dias você 
consegue dar uma boa espairecida", diz. "Em alguns países nem há a possibilidade de se sair 
por 30 dias em férias, o profissional tem apenas dez dias ou pode só descansar por alguns dias 
durante o ano, na ocasião de feriados e datas comemorativas", ressalta.  



 
Ele próprio, como presidente da FranklinCovey, encontrou a solução para recarregar as 
baterias sem ficar muito tempo longe do escritório. "Sempre que tenho compromissos de 
trabalho fora de São Paulo, no Brasil ou no exterior, me agendo de maneira a ter dois dias de 
folga. Assim, em uma semana fora, procuro agendar as reuniões entre segunda e quarta. 
Ganho então a quinta e a sexta-feiras para aproveitar o tempo com minha esposa e meus 
filhos", conta Kretly.  
 
O executivo conta que costuma levar a mulher nas viagens. "Mas já levei meus filhos. Uma vez 
fui com minha filha para Brasília, que ela não conhecia. Enquanto trabalhava, ela ficava na 
piscina do hotel. À noite, a gente saía para jantar em lugares bacanas", recorda. "Com 
planejamento dá para fazer isso sem muitos custos adicionais, afinal a pessoa que o 
acompanhar pode ficar no mesmo quarto que você e a passagem dela pode ser paga com 
milhas", complementa.  
 
Kretly afirma que consegue aproveitar ocasiões assim a cada dois meses. "Em um ano, são 12 
dias úteis, fora a semana de Natal e ano-novo, das quais não abro mão", afirma. Ele acredita 
que seja perfeitamente possível para qualquer profissional fazer o mesmo. "Normalmente se 
sabe com alguma antecedência de uma viagem a trabalho. Ao ser informado, o executivo pode 
negociar esses dias com o chefe, dizendo que podem ser descontados das férias. Duvido que 
lhe seja negado, afinal seria um período em que estaria ausente de qualquer forma. Além 
disso, conceder esse benefício é garantia de que o funcionário voltará motivado", conclui.  
 
Como coach, Ferreira orienta os profissionais a diferenciar o que é importante do que é 
urgente para começar a aproveitar melhor as férias. "O que é importante não precisa ser feito 
imediatamente, mas não pode deixar de ser realizado. O que é urgente tem que ser executado 
já", explica. "Tirar férias é importante, mas se torna urgente quando a pessoa não se dedica a 
planejá-las."  
 
O segundo passo para o executivo começar a se organizar melhor é relacionar o que considera 
importante em sua vida. Fica mais fácil escolher a qual dos itens listados gostaria de se 
dedicar nas férias. "A maioria diz que é a família e percebe que passa pouco tempo com ela", 
comenta Ferreira. "Junto a isso outras coisas que o profissional gostaria de fazer, como viajar, 
conhecer novas culturas etc. Assim, é levado a descobrir a melhor maneira de aproveitar suas 
férias."  
 
As coordenadas estão aí. Agora é só começar a planejar. Não se intimide com idéias ousadas. 
Apenas respeite o tempo necessário para a realização delas. O próprio Ferreira dá um exemplo 
de como fazer isso. "Já estou programando minhas férias de 2008, quando pretendo ir para 
Portugal e Espanha", conta. "Todo mês invisto R$ 250 para gastar nessa viagem."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8 jun. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 


