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EL PERQUÈ DE L’ESTUDI

Els avantatges d’una reforma racional dels horaris laborals han estat evidenciats en gran
quantitat d’estudis que destaquen millores d’eficiència i de satisfacció laboral entre les
persones treballadores.
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A més, es demostra que no per treballar més hores, la productivitat és més gran.

1

Malgrat això moltes empreses encara tenen dificultats per prendre consciència d’aquest
repte o per implementar polítiques de millora.
Amb aquest estudi la Fundació Factor Humà vol aportar informació sobre les causes
d’aquesta aparent contradicció: per què costa aplicar polítiques que sabem que aporten
valor a l’organització i a les persones?

“La forma en la què considerem el temps, ens informa
molt bé de l’organització social (sentit, valors) i les
relacions de poder en aquell col·lectiu”
Salvador Cardús (2016)
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I els actuals horaris al nostre país tenen un seguit de conseqüències col·laterals:
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MÈTODE DE L’ESTUDI
L’estudi s’ha dut a terme mitjançant una entrevista individual al responsable de RH (en la
majoria del casos) de 12 organitzacions associades a la Fundació que voluntàriament han
ofert la seva col·laboració. La durada aproximada de cada entrevista ha estat d’una hora.
Els sectors de les organitzacions participants han estat: serveis públics, educació superior,
organitzacions culturals i de recerca, transport públic, farmacèutiques, comercial per a la llar
i atenció a les persones.
Les entrevistes s’han realitzat entre els mesos de febrer i maig de 2016.
Es va decidir no gravar-les per evitar condicionar les respostes.
Le preguntes triades van ser escollides per un panel d’experts.
Esquema general de l’entrevista
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Les preguntes escollides per a l’entrevista van ser les següents:

3










Per aquesta organització, el temps és....
Quina visió té l’organització sobre un ús eficaç del temps?
De què ens queixem més en relació a l’ús del temps en aquesta organització?
Qui es queixa? (Diferències entre gèneres i per nivells o funcions)
Què hem fet per millorar la situació? Amb quins resultats?
Què no hem fet?
Per què no ho hem fet?
Què passaria si ho féssim?
Quines pors ens frenen?

Anàlisi de la informació
L’anàlisi de la informació recollida es va fer seguint el model d’estructura narrativa següent
(Casado, 2008):






Uns protagonistes (qui són els protagonistes del relat? com són?)
Amb unes finalitats (la manera en què haurien de ser les coses)
En un context determinat (quin sector, tipus d’organització)
Quines dificultats troben per assolir-les (quins són els problemes que intenten
solucionar i com?)
Amb un resultat determinat (quin?)

HIPÒTESIS
Les hipòtesis a verificar per l’estudi varen ser les següents:
1. Existeix una definició social del temps que dificulta el seu ús més racional i lliure
2. Les organitzacions tenen valors i creences culturals associades al control i a la
desconfiança que converteixen en arriscades aquestes polítiques
3. Es produeixen resistències al canvi (com pot succeir en qualsevol nova política de RH)

“Els recursos narratius d’una cultura (contes,
històries, literatura, fins i tot xafarderies) tenen la
funció de donar un caràcter convencional a les
injustícies que engendra, contenir el desordre
i les contradiccions”

RESULTATS
L’anàlisi de la informació recollida confirma les tres hipòtesis formulades, però a més, en els
relats apareixen un seguit de paradoxes aparentment irresolubles que explicarien, des de la
perspectiva de la gestió de les organitzacions, les dificultats per millorar l’ús del temps.
Vegem alguns exemples de fragments dels relats relacionats amb les tres hipòtesis:
UNA DEFINICIÓ SOCIAL DEL TEMPS QUE DIFICULTA EL SEU ÚS MÉS RACIONAL I LLIURE
 “Hi ha vida” més enllà del treball?
 Treballar molt com a símbol: ser una persona “com cal”, estatus, vocació de servei...
 La manca de temps com a excusa
VALORS I CREENCES CULTURALS ASSOCIADES AL CONTROL I A LA DESCONFIANÇA






El “presencialisme” transmet implicació
La disponibilitat 7/24 com a valor
El comandament intermedi com a “mal” model
El consens en la presa de decisions com a sedant
L’excés de reunions per garantir més participació, informació i evitar tensions
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J. Brunner (2002)
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RESISTÈNCIES AL CANVI






La por a la flexibilitat
La por a no controlar
“Si l’empresa va bé”, per què hem de canviar?
La por a la pèrdua de competitivitat
La por a perjudicar la qualitat de servei

Però a més, com ja s’ha dit, varen aparèixer relats que feien referència a contradiccions i
paradoxes provocades pels mateixos sistemes de gestió que utilitzen les organitzacions
actuals. Vindrien a ser “efectes secundaris” dels mètodes de management en organitzacions
d’alta complexitat com les actuals:
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EL TEMPS COM A PARADOXA DELS MÈTODES DE GESTIÓ EN SISTEMES COMPLEXOS
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 El temps com a problema irresoluble: es pateix (estrès, queixes) però hi ha manca de
consciència sobre les possibilitats de fer-ne front
 El temps és el mitjà per assolir els objectius però no es considera estratègic
 Al client (extern o intern) no se li pot dir que no
 Les iniciatives de racionalització són de RH, no de les àrees de negoci que en són les
destinatàries
 El temps és un bé escàs però no prioritzem o escollim projectes
 La coexistència de temps diferents: serveis interns – serveis cara al client, serveis
creatius – serveis executius
 La cultura de la implicació i motivació produeix treballadors abduïts pel treball
 La cultura del control (cultura i estructures masculines) frena la flexibilitat (també en
relació al temps) que necessiten les organitzacions actuals per adaptar-se a un entorn
dinàmic
És important destacar també la multiplicitat de conceptes que conviuen en relació al temps
que, lluny de ser un concepte únic, pren significats molt variats i que cal entendre per tal de
poder comprendre bé els usos que del temps fa una organització, els problemes que pateix i
les respostes que hi dóna:
EL TEMPS COM A RECURS
• Un bé escàs
• El temps passa molt ràpid
• Es pot controlar: torns, horaris
EL TEMPS INSTRUMENTAL
• És l’excusa per no fer
• És una moneda de canvi (pel sou)
• El temps és la vida

EL TEMPS OPERATIU
•
•
•
•
•
•

El temps no és estratègic
El temps és producció
El temps és un espai per fer la feina
El temps és el mitjà per donar al client allò que ens demana
El temps és el mitjà per assolir els objectius
Cada persona és propietària del seu temps

Finalment també és important destacar la diversitat de respostes que donen les
organitzacions front els problemes de temps, en el ben entès que cada organització defineix
el temps d’una manera particular, identifica determinats problemes i per tant dissenya
solucions específiques. Això no treu que davant dels problemes generals hi ha, lògicament,
respostes comuns a la majoria d’organitzacions:










Pactes individualitzats sobre horaris
Borsa d’hores
Permisos
Flexibilitat horària
Polítiques de conciliació
Reducció de l’horari per dinar
Reduccions de jornada
Teletreball

MESURES PER A LA MILLORA DE L’EFICÀCIA EN EL TREBALL







Sessions de sensibilització sobre l’ús del temps
Formació en gestió del temps
Reglament per a l’ús del correu electrònic
Implantació d’eines digitals col·laboratives pel treball en equip
Reducció de reunions en horari de tarda
Acords informals en el comitè de direcció
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MESURES PER A LA MILLORA DE LA “CONCILIACIÓ”
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CONCLUSIONS
La informació recollida ens dibuixa una imatge amb moltes tonalitats, en la qual ens
apareixen valors i creences socials, però també els de la cultura de l’organització, que a la
seva vegada està condicionada pel sector, dimensió i els tipus d’activitat de l’organització.
Com a resum:











En la mateixa organització coexisteixen conceptes diferents del temps
El temps és un producte social: cada organització té un concepte propi del temps
La tasca/sector condiciona el concepte del temps
Hi ha creences culturals que afecten positivament i negativa l’ús del temps
Encara hi ha una percepció “industrial“ del temps en un món d’intangibles: el temps
controlable (torns, horaris rígids) ens tranquil·litza
El modelatge de l’alta direcció i dels comandaments intermedis és clau, en un sentit o
l’altre
Hi ha resistències al canvi (pors)
Hi ha poca consciència de la importància del temps, més enllà dels aspectes operatius
Hi ha poca consciència del preu que té no considerar estratègicament el temps
Ens costa (a les empreses, als comandaments, als empleats) posar límits de dedicació

També es percep que les organitzacions, més enllà de les polítiques i accions que ja
emprenen, estan a l’inici d’una nova manera de visualitzar el temps, de manera coherent
amb els canvis socials al respecte. Podríem resumir aquesta evolució de la manera següent:
ETAPA “INDUSTRIAL”
 El temps no és percebut com a problema, més hores = més producció
 No hi ha consciència social de la importància del benestar individual i comunitari que
donaria un ús racional del temps
ETAPA DE CONSCIENCIACIÓ
 Les organitzacions prenen consciència del temps, encara no a nivell estratègic, i
comencen a implantar polítiques de millora de l’eficàcia i de “conciliació”
 Hi ha un procés accelerat de conscienciació social sobre la importància del temps

Com a exemples d’aquesta nova etapa ja iniciada podem veure alguns dels relats
d’organitzacions entrevistades pel que fa a un ús eficaç del temps:





“Volem resultats i salut”
“El temps és la vida”
“Les persones són les propietàries del seu temps”
“Cal enfortir la coherència entre el discurs i el dia a dia”

PROPOSTES
Com tot problema complex té moltes causes i les respostes també han de ser diverses. Per
començar cal diferenciar:
 ELS PROBLEMES que responen a ineficiències que cal solucionar i LES
CONTRADICCIONS que surten de les paradoxes que hem vist abans que cal integrar
(ja que en realitat no tenen solució)
 SOLUCIONS als problemes dels ACORDS que necessitem per gestionar les
contradiccions i generar ordre dins l’organització per evitar que polaritzin la
organització en àrees enfrontades

En segon lloc, a més de mantenir les polítiques i programes que ja fa temps que impulsen,
les organitzacions han d’insistir en noves maneres d’abordar la qüestió. En aquesta línia, i
recollint les iniciatives o els debats que són presents a les organitzacions entrevistades,
podem sintetitzar 10 propostes per a l’acció futura:
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ETAPA EMERGENT
 Les organitzacions comencen a implementar polítiques estratègiques sobre el temps i
el vinculen a la gestió eficaç
 Es produeixen canvis en les creences i valors socials que visualitzen la vida més enllà
de la jornada laboral
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Acordar una definició dels temps en clau de resultats + salut
Acordar indicadors de resultats i de salut
Inclusió del temps en el debat estratègic (alta direcció)
Programa de sensibilització i formació de les àrees de “negoci”, especialment dels
comandaments intermedis
5. Construcció d’acords sobre qualitat de serveis interns, a partir de l’anàlisi de valor
aportat
6. Revisar els sistemes de planificació, coordinació, comunicació i seguiment, incloent-hi
també el temps
7. Construcció d’acords sobre la polaritat control – confiança
8. Programes d’ús intensiu de la tecnologia
9. Combatre el “presencialisme”: a nivell cultural, programes de sensibilització sobre el
temps no laboral
10. Crear espais de debat sobre com construïm els “problemes de temps”
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1.
2.
3.
4.
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I per finalitzar tres missatges:

L’ús eficaç i eficient del temps i gestionar bé són les dues cares de la mateixa moneda

En una futura recerca seria de molt interès replicar l’estudi donant veu als diferents
departaments, nivells jeràrquics i gèneres de la mateixa organització, per tal de poder
contrastar la part compartida i diferencial del seus relats, i com es relacionen aquests
entre si en el si de cada organització.
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Les quatre infografies que apareixen en aquest document han estat cedides per la
Iniciativa per a la Reforma Horària i serveixen per complementar la informació
aportada, però no formen part de les conclusions de l’estudi. Es poden consultar a
www.reformahoraria.cat.
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Caldrà seguir amb atenció els canvis que es produiran a mida que les noves generacions
amb “mentalitat digital” vagin agafant més pes al món laboral. Aporten nous valors sobre
el paper del treball en la vida de les persones i noves definicions en els rols de gènere.
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