
Gestão do tempo: O desafio da conciliação entre a vida pessoal e a profissional  
 
Cada vez se fala mais em racionalização da jornada de trabalho, em conciliação da vida 
profissional com a vida doméstica. O fato é que, nos últimos 50 anos, o número de horas 
trabalhadas foi decrescendo pouco a pouco, mas ainda há países onde se vive melhor do que 
outros e as diferenças são evidentes. Enquanto os coreanos figuram entre os  que mais 
trabalham em todo o mundo, os holandeses são os que menos horas dedicam à empresa. Na 
Espanha, trabalha-se acima da média européia, porém menos do que a média latino-
americana. 
 
No continente americano, o México é o país com maior número de horas trabalhadas/ano, num 
total de 2.110 horas. De modo geral, os latino-americanos passam mais tempo trabalhando — 
1.952 horas em média ao ano — do que os norte-americanos — 1.819 horas/ano no caso dos 
EUA. Na Espanha, o número de horas é menor: são 1,798 horas dedicadas à empresa, porém 
a jornada de trabalho é mais longa do que nos EUA, já que os espanhóis têm mais férias e 
feriados. No Chile, esse número sobe para 1.974 horas anuais; em seguida, aparecem no 
ranking latino-americano a Colômbia (1.956), Venezuela (1.931), Argentina (1.903) e Brasil 
(1.841). 
 
Os espanhóis trabalharam no ano passado um total de 1.798 horas — mais do que a maioria 
dos seus vizinhos europeus que, em média, dedicaram 1.644 horas anuais à empresa. A 
Espanha está muito longe de países que, como a Holanda, devotam 1.355 horas anuais à vida 
profissional. A evolução espanhola foi lenta. Nos últimos 50 anos, a jornada de trabalho 
diminuiu 12%. Na década passada, a tendência de queda na Espanha foi praticamente nula, já 
que diminuiu apenas 0,6%, de acordo com dados da companhia holandesa Groningen Centre 
for Growth. No Brasil, por exemplo, o número de horas trabalhadas caiu 13% nos últimos 40 
anos, um percentual muito superior ao de outros países vizinhos, como o Chile, que reduziu 
em 2,8% apenas esse indicador. 
 
Na Coréia do Sul a situação é inversa, uma vez que a população do país, em vez de reduzir a 
jornada de trabalho, ampliou-a em 8% nos últimos 50 anos até o patamar atual de 2.392 
horas. Na verdade, os coreanos foram os que mais trabalharam no mundo. No entanto, é 
possível encontrar muitos países em pleno século 21 que romperam a fronteira psicológica das 
2.000 horas, como Estônia, Letônia, Lituânia, Bangladesh, Hong Kong, Malásia, Cingapura, 
Taiwan, Tailândia e México. 
 
Não é por trabalhar muito que... 
Comparando-se a produtividade de um empregado com as horas por ele dedicadas à empresa, 
chega-se à conclusão que “não há correlação” entre ambas as variáveis, garante Gayle Allard, 
professora do Instituto de Empresa (IE), de Madri. “O trabalhador não é mais competitivo por 
trabalhar mais”, acrescenta a especialista. De fato, na Espanha, o tempo que se desperdiça no 
local de trabalho equivale a 8,1% do PIB, enquanto nos EUA esse percentual é de 7,6%. “A 
questão não é trabalhar mais, e sim trabalhar melhor”, conclui. 
 
De acordo com Ignacio Buqueras, autor de Tempo ao tempo — uma obra sobre conciliação 
entre horas trabalhadas e racionalização da jornada — “estamos escravizados ao tempo” e, o 
que é pior, não o empregamos bem. A Espanha é o país europeu com maior número de 
reuniões, assegura Buqueras. Para o autor, as empresas se preocupam, porque entendem que 
racionalizar a jornada é o mesmo que reduzi-la. Contudo, sua tese defende a idéia de que é 
preciso aproveitar o tempo de forma mais eficaz, “já que trabalhar e estar presente ao local de 
trabalho não são coisas idênticas”, explica. Na Europa, os trabalhadores espanhóis são os 
menos produtivos, ganhando apenas da Grécia e Portugal. 
 
Para Nuria Chinchilla, professora da escola de negócios IESE e membro da Comissão Pública 
para a Racionalização da Jornada de Trabalho na Espanha, observa que “os horários oficiais 
muitas vezes são corretos, porém os horários reais são resultado de uma direção 
administrativa deficiente que, em alguns casos, atenta contra a saúde da empresa e do 
trabalhador, impedindo-o de ter uma vida equilibrada”.  



Na sua opinião, seria conveniente retornar ao horário solar, isto é, ao horário utilizado em 
Londres, abandonando o fuso horário de Berlim, observado na Espanha. “A escassez de tempo 
pessoal e para a família nos torna, além de estressados e insatisfeitos, escravos do tempo e 
também sovinas em relação ao seu uso. Essa concepção generalizou-se a tal ponto que, nas 
entrevistas de seleção, o candidato pergunta sobre a duração da jornada, critério de decisão 
que identifica com a aprendizagem do serviço na empresa”, explica Chinchilla. 
 
Para Esther Sánchez Torres, da escola de negócios ESADE, uma alocação equivocada de horas 
de trabalho acarreta em “absenteísmo, aumento de riscos psicossociais, prejuízos para a 
capacidade de concentração do trabalhador, bem como a perda de todos aqueles componentes 
salariais dados em   retribuição à flexibilidade do trabalhador, ao tempo por ele dedicado à 
empresa e à sua cumplicidade com ela”. Contudo, a professora reconhece que é difícil 
administrar o tempo de jornada, porque “exceto pelos horários de entrada e de saída, hoje os 
parâmetros tradicionais da jornada não são mais os mesmos. Até algumas décadas atrás, o 
conjunto da população se deslocava de maneira diferente; isto é, o horário diurno era bastante 
homogêneo. Atualmente, essa uniformidade se rompeu e, com ela, o que alguns chamam de 
tempo da cidade”. 
 
No que se refere às horas trabalhadas e à produtividade, Nuria Chichilla observa que não há 
estudos confiáveis, mas “é evidente” que as longas jornadas são um desperdício e acabam 
desmotivando o trabalhador a longo prazo. Nesse sentido, sua opinião coincide com a de Gayle 
Allard. A professora ressalta que mesmo “trabalhando mais horas do que os demais europeus”, 
os espanhóis têm uma das produtividades mais baixas — a terceira. Além disso, “seria preciso 
comprovar também que percentual de gastos de farmácia com ansiolíticos e remédios para 
enfermidades decorrentes da somatização do estresse estaria associado às longas jornadas”, 
observa a professora do IESE. 
 
Falta apoio, mas não somente com gestos, às empresas que estão facilitando a vida familiar, 
profissional e pessoal de seus empregados, ou têm a intenção de fazê-lo, observa Chinchilla. 
Pode-se propor algum tipo de vantagem fiscal ou bonificação de pontos em licitações públicas. 
Para a especialista da ESADE, “qualquer medida que universalize a conciliação, que a 
reconheça independentemente do sexo do trabalhador, que recupere os diferentes direitos 
eventualmente afetados (direito à igualdade e à não-discriminação, direito à saúde, ao 
trabalho e direito à família), e coordene corretamente a dimensão assistencial, trabalhista e de 
seguridade social do trabalhador merece avaliação positiva”. 
 
Chinchilla, como membro da Comissão Pública para a Racionalização da Jornada de Trabalho 
na Espanha, tem como compromisso obter uma conciliação trabalhista adequada “até 2010””. 
Sánchez Torres é menos otimista, embora ressalte que “há instrumentos suficientes para 
corrigir a situação em poucas décadas”. Contudo, a ampliação da União Européia e o 
surgimento de países emergentes com setores produtivos dificultam o sucesso de qualquer 
medida que exija mudanças na estrutura social”. Além disso, “a flexibilidade quantitativa não 
pode ser bem-sucedida quando se tem um concorrente como a China”, onde, a exemplo do 
que ocorre no restante da Ásia, a jornada de trabalho supera em muito as 2.000 horas anuais, 
com exceção do Japão e do Paquistão. O mesmo acontece na América Latina e em países 
produtores que, como o Brasil, oferecem custos baixos às multinacionais, mas que, por sua 
vez, se vêem obrigados a concorrer com o gigante asiático em rápida expansão. 
 
Conciliação é coisa de dois 
Até pouco tempo atrás, quando se falava em conciliar a vida de trabalho com a vida pessoal, 
pensava-se apenas na mulher, já que cultural e tradicionalmente é ela que se encarrega dos 
filhos. Entretanto, é cada vez mais clara a percepção nas sociedades dos países 
industrializados que o homem não só deve participar da vida familiar, como também possui os 
mesmos direitos que a mulher. 
 
Durante o V Congresso Mulher, família e trabalho, celebrado recentemente na capital 
espanhola, Jane Haaland, ex-ministra de Relações Exteriores da Noruega, disse que em seu 
país tanto a maternidade quanto a paternidade são protegidos por lei.  



Assim, “as mães têm direito a um ano de licença quando dão à luz, e o pai pode optar por um 
período de seis meses de afastamento”, observou. Em suma, a conciliação foi colocada como 
uma questão de direitos humanos que garante “a estabilidade da família e, portanto, da 
sociedade”. 
 
O psiquiatra Enrique Rojas, que também participou do congresso, discorreu sobre a 
importância da conciliação para ambos os sexos, já que isso “é imprescindível para que haja 
uma relação familiar duradoura”. A catedrática de sociologia e membro do Conselho Superior 
de Pesquisas Científicas (CSIC), Mª Ángeles Durán, fez a seguinte indagação: “Por que dedicar 
tempo à família é um dever, dedicá-lo a nós mesmos, um prazer, e dedicá-lo ao trabalho é 
sinônimo de desenvolvimento pessoal?” Na sua opinião, tal concepção mostra que ainda há um 
longo caminho a percorrer. 
 
Para representantes de diferentes empresas, a flexibilidade de horário, a atenção 
personalizada e o teletrabalho são algumas das medidas de conciliação que fazem com que o 
trabalhador se sinta melhor e, portanto, seja mais rentável. De acordo com Marieta Del Rivero, 
diretora geral da Nokia da Espanha, “quando a vida pessoal vai bem, isso transparece na vida 
profissional”. Ela acrescenta ainda que “é muito importante que a empresa insista com seus 
funcionários para que sejam responsáveis em relação às suas obrigações, e não ao horário”. 
Atualmente, a adoção de medidas que facilitem o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida 
profissional constitui uma vantagem competitiva que distingue certas empresas das demais. 
No futuro, porém, essa diferenciação deixará de existir, já que a conciliação será uma 
obrigação de todos, informaram alguns dirigentes. 
 
Disponível em: <http://wharton.universia.net>. Acesso em 23 mar. 2006. 


