
Flexibilização é dilema feminino 
 
Conciliar o tempo dedicado ao trabalho e a outras atividades domésticas e de ócio tornou-se 
pela primeira vez uma questão prioritária para os espanhóis, especialmente para as mulheres. 
Assim asseguram os autores da última tese "Novos Tempos de Trabalho, do Centro de 
Pesquisas Sociológicas (CIS, na sigla em espanhol).  
 
Segundo o informe, que tomou por base o resultado de 50 entrevistas realizadas com 
executivas de diversas áreas, os grandes culpados por tornarem esta conciliação cada vez 
mais difícil é, quem diria, o que parecia ser, há um tempo, a salvação: a flexibilização da carga 
horária de trabalho.  
 
Com a flexibilização, as jornadas são tão móveis, que podem mudar de um dia para o outro, o 
que atrapalha demais a rotina das executivas espanholas. Outro problema é a incorporação 
das mulheres ao mercado de trabalho sem que os homens, em geral, tenham passado a dividir 
as tarefas domésticas com elas.  
 
"Nos últimos 20 anos as jornadas têm se tornado mais exigentes e a relação dos assalariados 
com o trabalho mais problemática. E para as mulheres está mais difícil ainda organizar o 
tempo", diz o sociólogo e co-autor do estudo, Carlos Prieto. "Estão cada vez mais raros 
aqueles empregos onde os funcionários entram e saem no mesmo horário todos os dias do 
ano."  
 
Neste sentido, o estudo do CIS aponta "uma falta de regulação no que se refere às jornadas 
de trabalho desde meados da década de 80, tanto na legislação quanto nos acordos sindicais, 
o que se reflete em uma maior flexibilidade nos horários do início da jornada e, sobretudo, do 
fim, em função dos interesses da empresa".  
 
A pesquisa mostra também "uma sobreposição da lógica empresarial sobre a proteção do 
empregado". Deste modo, os autores apuraram que quase todas as profissões requerem hoje 
uma maior disponibilidade de tempo por parte do trabalhador, de modo que diluiu-se a 
diferença entre a jornada normal de trabalho e o restante das horas trabalhadas que eram 
consideradas extras, como os turnos noturnos e feriados, e agora "praticamente não são 
reconhecidas como tais".  
 
Outro problema recorrente é a jornada dupla de trabalho das mulheres que não contam com a 
ajuda dos homens após o expediente. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C11. 


