egunda-feira, às 9 da manhã, no escritório. Você torce
para os cinco dias seguintes passarem voando, até que
possa respirar sábado e domingo. Olha o calendário.
Às vezes, olhar o calendário é calcular. Durante o ano,
são 52 semanas, menos as quatro de férias. O resultado final
é um indivíduo 48 semanas apressado. Cada tarefa riscada na
agenda significa o surgimento súbito e inexplicável de
outras duas, três, quatro. O monitor do computador está
lotado de post-its amarelos. A sua testa franzida estaria
livre para colar mais um, não fosse ali já anunciado pelas
rugas: ocupado. Quem dá conta?
As crianças cresceram logo, parece que os Beatles
lançaram o primeiro álbum há 15 dias e você se lembra
do impeachment do ex-presidente Fernando Collor como
se fosse ontem. Além disso, chega dezembro e comenta com o
pessoal: "Nossa, mas o ano passou tão rápido". Também, pudera.

de fato, desejaria fazer. Não ofereceu a atenção que os amigos e
a família mereciam. No mais, realizou tarefas um tanto estressantes que nem sempre contribuíram para a qualidade de vida
ou o bem-estar.
Terça-feira, às oito e meia, em vez de bater bola na praia,
bateu ponto mais cedo no escritório. Trocou o mergulho na
piscina do clube pelo mergulho no software de gestão que
a companhia acabara de instalar. O bate-papo no café da
manhã, ao lado da família, deu vez à lista de argumentos
com objetivo de sua equipe realizar melhores vendas. A
viagem ao interior para visitar os avós no feriado foi adiada,
pois era preciso dar prioridade à visita ao cliente. Você
concluiu e anotou no bloco de rascunhos que trabalhar é
necessário e saudável, contanto que os pesos do trabalho
e do lazer estejam equilibrados.
Com razão. Dizer que alguém trabalhou 12 ou 14 horas em
um dia é quase retroceder ao começo da Revolução Industrial,
no século XIX. É grave se imaginarmos um estudante que passe
quatro horas na faculdade, oito no escritório e outras quatro em
trânsito. O que lhe sobra para o resto? "O trabalho tornou-se
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referência central na vida do indivíduo e da sociedade. Tudo
se converte em tarefa. O filme que seria assistido para enriquecimento pessoal ou pura admiração da arte é deixado de lado.
Acaba substituído, muitas vezes, por uma obra que melhore o
rendimento no emprego e tenha aplicação no trabalho", explica
Scarlett Marton, professora titular de Filosofia Contemporânea
da Universidade de São Paulo (USP).
Na Grécia Antiga, o ócio era mais valorizado do que as atividades manuais. Trabalhar era tarefa, principalmente, destinada
aos escravos. O trabalho apenas começou a ganhar algum lugar
de expressão na vida social a partir do século XVII, com a expansão marítima e os grandes descobrimentos. Posteriormente,
foi valorizado também na época da ascensão da burguesia, no
contexto da Revolução Francesa.
Daí em diante, ele passou a ser avaliado como fator de progresso. O ser humano se viu como dominador da natureza. E
o esforço foi uma das formas de ampliar suas conquistas. Hoje,

máximo, um sanduíche. Mesmo assim, lá pelas 4 da tarde. Nada
de sair do escritório às 6, depois de 8 horas de jornada. Amigo
digno de respeito saiu às 9, 10 da noite. E haja cafezinho.
A tecnologia agilizou processos na indústria, permitiu avanços
na medicina, facilitou a comunicação das pessoas, entre diversos
benefícios. No entanto, a expectativa de que o tempo economizado na realização das tarefas se refletisse em menos trabalho não
surtiu efeito. Essas horas foram preenchidas com mais trabalho,
exigindo maior esforço do ser humano.
Além disso, o desenvolvimento trouxe laptops, telefones celulares, internet sem fio. Recursos que permitem ao trabalhador
estar conectado a seus afazeres 24 horas. Assim, ele passou a ter
ainda menos tempo "livre".
Na França, houve gente se matando de tanto trabalhar. Entre
fevereiro de 2008 e outubro de 2009, a France Telecom anunciou
suicídio de 25 empregados. Os sindicatos do país culparam as
condições de trabalho oferecidas e a reestruturação da companhia,

Quando se entra na lógica do consumo,

que levou à saída de 22 mil funcionários entre 2006 e 2008. Diante
do quadro, o governo de Nicolas Sarkozy obrigou empresas com
mais de mil empregados a ter planos de combate ao estresse.

A tampa do vaso sanitário
Como destaca o professor Ladislau Dowbor, da Pós-Graduação em Economia e Administração da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP), participamos de uma "corrida
global de ratos". A mentalidade competitiva faz um correr na
frente do outro, sem se importar com quem ficou para trás. "A
necessidade de produzir e consumir mais leva ao endeusamento
da competição e ao individualismo. Todavia, nos EUA, existem
pesquisas indicando que, depois de o valor do PIB alcançar certo
nível, a percepção de satisfação com a vida permanece inalterada,
ou declina", diz.
Um dos antídotos, segundo ele, é a evolução para uma sociedade colaborativa, em que o conhecimento vale mais que os

bens materiais. Exemplo: "Se eu tiro um bem material de alguém,
ele fica sem. Se eu tiro conhecimento, essa pessoa continua com
ele e nós dois juntos geramos mais conhecimento ainda". É uma
relação de colaboração, que a sociedade moderna, apegada ao
modelo mental competitivo, ainda precisa desenvolver.
Dowbor conta que há algum tempo foi comprar uma tampa
de vaso sanitário e se deparou com 586 modelos diferentes, na
loja. E acrescenta o exemplo de incontáveis modelos de carro,
como poderia usar o de roupas, calçados ou geladeiras. "Você não
tem mais consumo pela utilidade, mas pela construção de outros
tipos de valores. Eu não preciso escolher entre 586 modelos de
tampa de privada", avalia.
O excesso de consumo e produção vem levando não apenas
ao desgaste do ser humano, com seu tempo perdido em tantas
escolhas inúteis, mas ao esgotamento dos recursos do mundo.
Aumento nos casos de doenças do coração, problemas gástricos
e depressão. Desequilíbrio climático, poluição generalizada, ex-

perde-se a figura do ser humano integral
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tinção acelerada de espécies. Um cenário que nos leva a pensar
em alternativas que permitam continuar viáveis a vida e o bemestar da humanidade.
No livro The Overworked American: the unexpected decline
of leisure (na tradução, algo como "O Americano Sobrecarregado:
o inesperado declínio do lazer), de 1992, a professora do departamento de Sociologia da Boston College Juliet Schor observa que,
entre 1948 e os primeiros anos da década de 1990, o nível de
produtividade do trabalhador americano mais do que dobrou.
Em suas palavras, "poderíamos agora alcançar nosso padrão de
vida de 1948 (medido em bens e serviços comercializados) em
menos da metade do tempo usado naquele ano. Poderíamos ter
escolhido a jornada de quatro horas. Ou um ano de trabalho
que durasse seis meses".

A jornada ideal
Quinta-feira, meio-dia e quarenta, você encontra espaço na
agenda para almoçar. Procura, na empresa, um colega para dividir
a mesa. José Carlos, do Financeiro, está no telefone. Renata, da
Controladoria, em reunião. Fátima, da área de Recursos Humanos, entrevistando um candidato a estagiário. Todos ocupados.
Resta-lhe ir sozinho ao restaurante. Na TV do estabelecimento,
uma reportagem sobre redução de jornada de trabalho.

de acordo com o Dieese, com a aprovação da lei trabalhista, o
custo total da produção industrial aumentaria apenas 1,99%. No
debate, há empresários que não prevêem aumento do número
de empregos nem aumento baixo de custos.
Independente dos argumentos contra ou a favor de soluções
criadas para reduzir os índices de desemprego, o sociólogo Rafael Osório, pesquisador do Ipea, lembra que a definição das 8
horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer vem de
uma época em que a própria inserção das mulheres no mercado
de trabalho era diferente. "Quando mais mulheres entram no
mercado, a oferta de tempo que a classe de trabalhadores tem
a oferecer à empresa aumenta, mas o tempo disponível para o
cuidado com o lar diminui", ressalta.
Assim, há uma tendência de aumentar a participação masculina na realização de tarefas caseiras, embora ainda ocorra aí
um desequilíbrio.
Rafael é um dos autores de um estudo sobre o tempo dedicado
por homens e mulheres ao trabalho doméstico, não remunerado;
e ao trabalho fora de casa, que garante o salário do empregado. A
análise considerou o caso da Bolívia, onde, com base nos números
da pesquisa, as mulheres tendem a ter uma jornada, no lar e no
local de trabalho somadas, mais de três vezes maior do que a dos
homens. A questão existe em outros países, em menor ou maior

Se a produtividade dobrou, a jornada de
Não sem polêmicas entre patrões e empregados, os franceses
puseram em prática uma lei que estabeleceu jornada de 35 horas
semanais, em 1998, no governo socialista do então primeiroministro Lionel Jospin. Dez anos depois, Nicolas Sarkozy considerou a lei como "catástrofe generalizada para a economia
francesa". E a França aprovou uma novidade. A legislação atual
mantém as 35 horas, mas permite a cada organização incrementar
o tempo de trabalho, desde que isso seja feito mediante acordo
dos empresários com os sindicatos.
Na sociedade brasileira, enquanto uma parte da população
não encontra tempo para realizar algo além de trabalho, outros
milhões de pessoas estão desempregadas. Em vez de privilégio,
o ócio vira preocupação. "Há um desequilíbrio na repartição do
tempo de serviço. Enquanto 45% dos trabalhadores têm jornadas
superiores a 44 horas semanais, que crescem com horas extras,
outra parte fica parada", aponta Mareio Pochmann, presidente
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Hoje, discute-se no Brasil a redução da jornada de 44 para 40
horas semanais, com aumento do custo da hora extra, de 50%
para 75%, e sem diminuição dos salários. Uma das apostas dos
trabalhadores é que, em vez de pagar hora extra, as companhias
abririam novas vagas.
Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos (Dieese), dessa maneira um milhão
de postos de trabalho poderiam surgir, dentro do total de 2,5
milhões de oportunidades que a redução da jornada criaria. Ainda

grau, sendo influenciada, fortemente, pela cultura de cada um.
(mais sobre mulheres e tempo em reportagem à pág. 28}
Em nações do Norte da Europa, o Estado provê serviços eficientes, como creches, que facilitam a vida dos pais. No Brasil, os
casais de classe média e alta "compram o tempo" dos empregados
domésticos, na maioria mulheres, para o cuidado com a prole.
"Há empregados domésticos que também têm filhos pequenos,
mas, sem orçamento, precisam se virar para deixá-los com alguém
ir para o trabalho. Eles não têm nem tempo de buscar o filho na
escola, na hora do almoço. Por isso, a escola de tempo integral
é importante", analisa o sociólogo.
As tarefas divididas pelos donos da casa e os empregados
domésticos são mais importantes do que podem parecer. Por
exemplo, a cultura da valorização do estudo e do trabalho, para
o alcance do crescimento pessoal e profissional, é disseminada
na escola; porém, principalmente, no lar.
A formação do futuro trabalhador, o sustento da mão de obra
que chega diariamente às estações de trabalho e o bem-estar do
ser humano são providos, em grande parte, pelo esforço realizado
em casa. Atividades como ajudar na lição que os filhos trazem
do colégio, preparar o jantar, passar roupa, limpar o quarto.
Atualmente, essas tarefas não são somadas ao PIB. "Há correntes
que buscam quantificar essas ações. Verificar quanto custaria
lavar roupa durante quatro horas, na semana. Por que a gente
não inclui no cálculo a produtividade doméstica, se ela também
gera valor?", questiona Rafael.

trabalho poderia ter caído pela metade
O valor do seu tempo
Sexta-feira, seis e meia da tarde, hora de deixar o escritório.
De acordo com uma pesquisa realizada entre agosto e setembro
de 2009, pelo Movimento Nossa São Paulo, em parceria com o
Ibope, o paulistano gasta 2 horas e 43 minutos no trânsito, todo
dia. Isso inclui a ida ao trabalho e a volta, bem como o que se
despende no trajeto para compras ou diversão. É parte do que o
professor Ladislau Dowbor, da PUC-SP, considera como tempo
social, dedicado às tarefas necessárias para cuidarmos da vida
dentro e fora do trabalho.
No livro Democracia Econômica, Dowbor calcula o valor
desse tempo. Tirando o tempo de uso individual, como sono
e convívio familiar em casa, suponha que o tempo social seja
de 12 horas diárias. São 60 horas por semana. Em 52 semanas
(daí subtraem-se quatro, de férias), o resultado é de 2.880 horas "comerciais" no ano. Ao se considerar um PIB de US$ 700
bilhões, para uma população de 180 milhões, tem-se PIB per
capita de US$ 3.900.
O PIB per capita dividido pelas 2.880 horas dá US$ 1,357
hora, o valor de sua hora "ativa". "Digamos que uma rede ampla
de metrô economizasse meia hora do tempo médio de deslocamento do paulistano economicamente ativo, cerca de 5 milhões
de pessoas. Seriam 2,5 milhões de horas economizadas por dia,
o que multiplicado por US$ 1,35 significaria uma economia
diária da ordem de US$ 3,4 milhões. Isto por sua vez implica
que cada 30 dias pagariam a ampliação de um quilômetro deste

meio de transporte", escreve o professor.
Dowbor cita também estatísticas de que cada 10 minutos a
mais gastos no tempo diário de transporte individual para o trabalho reduzem o envolvimento comunitário em 10% - "menos
participação em reuniões públicas", por exemplo.
No sábado e no domingo, se o leitor tiver tempo, pode
conferir no site de PÁGINA22 as dicas de José Eduardo Balian,
professor do curso de Gestão e Administração do Tempo, da
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Ele fala
sobre como organizar melhor a sua agenda. Além disso, há a
história de profissionais que se dividem entre um cotidiano
acelerado no trabalho e a vida particular.
Aproveite. Pois segunda-feira, às 9 da manhã, volta ao
escritório. Você torce para os cinco dias seguintes passarem
voando, até que possa respirar sábado e domingo de novo. Olha
o calendário. Às vezes, olhar o calendário é calcular. Durante
o ano, são 52 semanas, menos as quatro de férias. O resultado
final é um indivíduo 48 semanas apressado. Cada tarefa riscada
na agenda significa o surgimento súbito e inexplicável de outras
duas, três, quatro. O monitor do computador está lotado de
post-its amarelos. A sua testa franzida estaria livre para colar
mais um, não fosse ali já anunciado pelas rugas: ocupado.
Quem dá conta?

Fonte: Página 22, São Paulo, n. 38, p. 22-27, fev. 2010.

