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Conforme dirá a maioria dos americanos, se você conseguir pará-los pelo tempo suficiente para 
perguntar, as pessoas que trabalham nunca estiveram tão ocupadas nos Estados Unidos. 
 
É claro que a tecnologia e a competição estão impulsionando a economia, mas quase todas as 
pessoas pensam que isso aumentou as exigências sobre elas em casa e no local de trabalho. 
 
Mas o americano sobrecarregado de trabalho é uma realidade ou um mito? Dois economistas vêm 
analisando de perto como os americanos na verdade gastam seu tempo. 
 
Mark Aguiar, do Federal Reserve de Boston, e Erik Hurst, da Graduate School of Business da 
Universidade de Chicago, criaram quatro medidas diferentes de lazer. 
 
A mais restrita inclui apenas atividades que quase todo mundo considera relaxantes ou divertidas; 
a mais ampla inclui tudo que não está relacionado a um trabalho remunerado, deveres de casa ou 
incumbências como "lazer". Não importa como os dois economistas dividem os dados, os 
americanos parecem ter hoje muito mais tempo livre do que antes. 
 
Nas últimas quatro décadas, dependendo da medida empregada por eles, a quantidade de tempo 
que os americanos em idade de trabalho devotam às atividades de lazer aumentou de 4 a 8 horas 
por semana. Para uma pessoa que trabalha 40 horas por semana, isso equivale a algo entre 5 a 
10 semanas de folga extras por ano. Quase todas as categorias de americanos têm hoje mais 
tempo de folga - solteiros ou casados, com ou sem filhos, homens e mulheres. 
 
A única distorção é que os americanos menos instruídos, logo, os mais pobres, vêm se saindo 
relativamente melhor que os mais instruídos. E isso não só porque as pessoas que abandonaram 
o segundo grau e estão desempregadas têm mais tempo livre. Os americanos menos instruídos 
que estão empregados - a grande classe média politizada - também estão se saindo muito bem. 
 
Essas constatações certamente serão ridicularizadas por muitos americanos que têm certeza de 
que eles, e quase todas as pessoas que eles conhecem, trabalham demais. De fato, um livro 
lançado em 1992 por Juliet Schor, "The Overworked American", se tornou um best-seller ao dizer 
às pessoas algo que elas acreditavam que já sabiam. 
 
As pessoas acreditam que a tecnologia e a competição aumentaram as exigências sobre elas  
 
Na verdade, a maioria dos números oficiais têm mostrado que a carga de trabalho dos americanos 
não mudou muito nas últimas décadas. Os americanos podem passar mais horas no local de 
trabalho do que os trabalhadores de outros países, mas isso acontece porque o número médio de 
horas trabalhadas caiu bastante em outros países ricos. Nos Estados Unidos, estudos oficiais 
tendem a mostrar as mulheres trabalhando mais e os homens menos, mas a semana de trabalho 
média vem se mantendo basicamente constante. 
 
Então, como é que Aguiar e Hurst descobriram uma América mais relaxada, onde o tempo de 
lazer na verdade aumentou? Isso em parte tem a ver com a definição de trabalho e em parte com 
os dados nos quais basearam seu estudo. 
 
A maioria dos estudos sobre o trabalho realizados nos EUA se fiam em pesquisas oficiais bem 
conhecidas, como as realizadas pelo Bureau of Labour Statistics (BLS) e pelo Census Bureau, que 
se concentram no trabalho remunerado. 
 
Esses estudos são bons para detectar tendências em fábricas e escritórios, mas fornecem apenas 
uma impressão superficial da maneira como os americanos usam o resto de seu tempo. 



Aguiar e Hurst acreditam que as horas passadas no emprego são uma definição muito restrita de 
trabalho. Os americanos também passam muito tempo fazendo compras, cozinhando, em 
incumbências domésticas e limpando a casa. É principalmente por causa dessas tarefas 
domésticas que as pessoas dizem estar tão sobrecarregadas - especialmente as mulheres que 
trabalham e que têm filhos. 
 
No entanto, Aguiar e Hurst mostram que os americanos na verdade passam menos tempo 
ocupados com essas tarefas do que há 40 anos. Uma revolução ocorreu na economia doméstica. 
 
Os utensílios domésticos, os serviços de entrega em domicílio, a internet, a possibilidade de fazer 
compras 24 horas por dia e a disponibilidade de serviços domésticos aumentaram a flexibilidade e 
proporcionaram mais tempo livre para as pessoas. 
 
Portanto, as mulheres estão dedicando mais tempo aos empregos remunerados, mas reduziram 
em até duas vezes seu trabalho doméstico e outras tarefas penosas. Os homens passaram a fazer 
alguns deveres domésticos; mas graças à tecnologia e outros avanços, muito tempo de folga 
também sobra para eles, uma vez que eles cederam parte de seu tempo de trabalho para as 
mulheres. 
 
Nas últimas quatro décadas, o tempo que os americanos devotam ao lazer aumentou de 4 a 8 
horas por semana   
 
Os dados do estudo de Aguiar e Hurst têm origem nos diários sobre o uso do tempo que cientistas 
sociais americanos vêm coletando metodicamente, uma vez por década, desde 1965 - o último 
deles empregado no estudo dos dois foi o de 2003. 
 
Esses diários solicitam às pessoas que forneçam informações detalhadas sobre tudo o que elas 
fizeram no dia anterior ao da pesquisa, e por quanto tempo eles fizeram o que fizeram. O bom 
dessas pesquisas, que também são realizadas na Austrália e em muitos países da Europa, é que 
elas cobrem o dia inteiro e não apenas o período de trabalho. 
 
Os diários sobre o uso do tempo são bastante valiosos para os sociólogos. John Robinson, que 
durante anos ajudou a supervisionar as pesquisas para os diários, na Universidade de Maryland, é 
um dos autores do livro "Time for Life", lançado em 1997, que teve como um dos principais 
objetivos refutar as afirmações de Schor. Mas os economistas americanos apenas recentemente 
começaram a prestar atenção neles. 
 
Os números acrescentam alguma coisa? Uma coisa que falta no trabalho de Aguiar e Hurst é que 
eles deliberadamente ignoraram os maiores beneficiados pelo lazer na população - o número 
crescente de aposentados. 
 
Os dois economistas excluíram todas as pessoas que atingiram os 65 anos, além de todas as que 
se aposentaram antes dessa idade. Portanto, o verdadeiro boom de lazer nos Estados Unidos é 
ainda maior do que a estimativa dos dois. 
 
Outro ponto de interrogação tem a ver com o cuidado com as crianças. Quando o BLS adotou os 
diários sobre o uso do tempo para a sua pesquisa de 2003, ele mudou as medidas para o que os 
pais fazem quando os filhos estão por perto. 
 
Isso lançou algumas dúvidas sobre as comparações entre os diários de 1993 e 2003. Contra isso, 
os números de 1965-93 são consistentes - e ao longo desse período, até mesmo as mulheres que 
trabalham e tinham filhos tiveram um aumento no tempo de lazer de mais de seis horas por 
semana. 
 



O maior dos problemas teóricos com os diários do uso do tempo é a "multi-tarefa". Você mede o 
tempo que passa limpando sua casa, ao mesmo tempo em que ouve música, como "lazer" ou 
"trabalho"? Este problema pode ser exagerado: normalmente as pessoas parecem combinar duas 
atividades de trabalho (uso de um laptop em um avião, por exemplo), ou duas de lazer (assistir 
televisão e fazer outra coisa). 
 
A carga horária diminuiu nos países ricos, dando a falsa impressão de que nos EUA trabalha-se 
mais   
 
Os dois economistas contaram muitas combinações de trabalho e lazer - como a leitura de um 
livro ao mesmo tempo em que se entra na internet no local e trabalho - como tempo gasto no 
trabalho. Richard Freeman, um economista de Harvard especializado em questões trabalhistas, 
avalia que, apesar da incapacidade de se medir multi-tarefas, a constatação de um grande 
aumento no lazer está "basicamente certa". Outro conhecido economista da mesma área, Daniel 
Hamermesh, da Universidade do Texas em Austin, e que já trabalhou com diários de uso do 
tempo de vários países, concorda. 
 
Todo esse lazer é uma coisa boa? Alguns trabalhadores de meio-período podem muito bem querer 
menos tempo livre e mais renda. Para a maioria dos americanos, porém, o dividendo "lazer" 
parece ser uma bonificação. Usando-se os salários médios por hora após os impostos, Steven 
Davis, um colega de Hurst, avalia que o valor nacional de cinco horas extras de lazer por semana 
é de US$ 570 bilhões, ou US$ 3,3 mil por trabalhador, todos os anos. 
 
Mas por que os americanos se sentem tão acossados? Estranhamente, de duas maneiras, a culpa 
pode ser da prosperidade. Primeiro, graças ao crescimento real da renda, o tempo dos americanos 
hoje vale mais. Uma caminhada no parque é mais cara do que costumava ser. 
 
Quando as pessoas se queixam a Hamermersh que estão muito ocupadas, ele diz a elas que o 
verdadeiro problema é que elas têm dinheiro demais. Em segundo lugar, os avanços econômicos 
permitem hoje às pessoas espremerem ainda mais atividades, tanto de trabalho como de lazer, 
em um único dia, o que encoraja as pessoas as tentarem fazer coisas demais. 
 
Robinson avalia que as pessoas se sentirão menos ocupadas, ao ponto de poderem controlar suas 
agendas e ganharem flexibilidade. É fácil ver porque um gravador de vídeo pessoal, que oferece 
um domínio quase total da televisão, é um aparelho tão popular, e porque os congestionamentos 
no trânsito e as filas de segurança nos aeroportos irritam tanto os trabalhadores modernos. 
 
Finalmente, há a natureza em mutação do trabalho. Os telefones celulares e o e-mail permitem 
um contato rápido com as pessoas, e a competição pode torná-las menos seguras no trabalho. 
Portanto, mesmo que elas estejam jogando golfe ou caminhando no parque, elas podem se sentir 
como se estivessem trabalhando. Certamente é muito melhor se sentir sobrecarregado no parque 
do que no escritório, mas poucos americanos parecem olhar para a coisa dessa maneira. Pense 
nisso em suas horas de folga. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 fev. 2006, Tendências & Consumo, p. B6 
 


