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Ivo Antunes DIAS*

Os Novos Desafios da Competitividade
e as Implica~6es no Emprego 1
Mercados globais, sujeitos a condiroes concorrenciais mais agressiur1s,
requerem nouas e mais in'lflginr~tium ropostm empresflriflis rws nouos desafios da competitiuidade.
Ndo obstante os menores ritmos de crescimento dr1 produtiuidacle verificados nas ziltimfls 3 clecr~clf!s, modestos indices de oPscimemo econ6mico
sugerem redurdo no volume de emprego e tnmsjonnar;i5es no mercado !r~bo
ml, tmduzfveis mnna crescente segmmtar;do do mercado de traba!ho e na
ajirmr1r;do da diuersidade e no peso das modalidades at!picas de co!ltrrltfl('dO,
que tem uindo a reforr;ar a precariedade.
A globa!iZtzr;do estd a alimentar o medo de umrz poss!ucl co!isdo
mundial entre o semp1P restrito mimero "dos que tern'; dos '!·icos" e dos ''clominado!PS'; ea crescente massa "dos que nada tem'; dos "pobres" e dos ''exc!ufdo/:

Grupo de Lisboa

1. A Globalizas;ao e os desafios da competitividade
Nao se constituindo como um fen6meno novo, efectivamente, so a
partir dos anos 80 e que o conceito de "globalizac;:ao" se assumiu como um
novo paradigma, objecto de reflexao e de discussao quotidiana, quer para
as comunidades ciendficas, quer para os actores econ6micos, sociais e
politicos, individual ou colectivamente considerados.
Suscitando 6dios e paixoes, as opinioes produzidas tcndem a relevar as
consequencias nefastas dos seus efeitos ou, em oposic;:ao, as virtudes que
comporta, permitindo-nos catalogar, de forma simplista, quem as profere,
ou no grupo dos "pessimistas", ou no dos "optimistas" 2 •
* Professor Auxiliar no Instituto Superior de
I
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Servi~o Social de Beja e na Academia da For~a Aerea.
0 presente artigo rem como base a comunica~ao apresentada no ISSSL, em 18 de Maio de 2005,
no Ciclo "Olhares sobre a Cidadania ~ Fragmentar;iio Econ6mico-Social c Cidadrmia", no ambiro das
comemora~6es do seu 70°. Aniversario.
Giddens (2000) utiliza uma nota-;:ao ligeiramenre diferente ~ considera a existencia de 2 categorias: os "cepricos" e os "radicais" ~ mamendo, na essencia, o mesmo sentido inrerpretativo.
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Independentemente da perspectiva de uns e de outros, o fen6meno em
causa tende a enfatizar as quest6es de natureza econ6mica (incremento das
trocas comerciais internacionais e um maior fluxo de capitais entre diferentes economias), resultantes da amplia<;:ao a escala mundial da economia
de mercado e a crescente liberaliza<;:ao e desregulamenta<;:ao dos mercados,
potenciados pela sofistica<;:ao, complexidade e banaliza<;:ao das Novas
Tecnologias de Informa<;:ao e Comunica<;:ao (NTIC), bem como da
redu<;:ao da importancia dos custos de transporte, devido as melhorias
operadas nas redes e sistemas de transporte.
Nao obstante a irrefutabilidade do exposto, as incidencias da globaliza<;:ao dos mercados tendem a sentir-se, corn igual intensidade, nas
dimens6es social, cultural e politica, rompendo corn os sistemas de valores
e praticas sociais vigentes, questionando formas e modelos de organiza<;:ao
social, econ6mica e laboral instituidos, destruindo "certezas" e convocando incertezas, receios e resistencias.
A globaliza<;:ao dos mercados transpos a capacidade de decisao do nivel
nacional para o supranacional, inventando novos actores - as empresas
transnacionais (ETN), as organiza<;:6es nao-governamentais (ONG) e as
institui<;:6es politicas reguladoras dos processos de integra<;:ao econ6mica
internacional - que, escapando as regras, ao controlo e a interven<;:ao reguladora das autoridades politicas nacionais e nao se enquadrando no quadro
institucional promovido pela nova ordem econ6mica e politica internacional (NOEPI), produto do p6s-2a Guerra Mundial, desenvolvem
estrategias para a prossecu<;:ao de interesses divergentes e mobilizam recursos desequilibrados, acentuando desigualdades, nao ja s6 numa 6ptica
Norte-Sul, ou sequer entre um ocidente democratico e desenvolvido e um
leste "socialista'' e empobrecido, mas, tambem, dentro das fronteiras
nacionais, fomentando o aparecimento e o alargamento de bolsas de
pobreza e de exclusao.
E sao precisamente as ETN que, empregando milhares de trabalhadores, corn volumes de neg6cios superiores ao PIB de um grande
numero de paises, dao corpo ao processo de globaliza<;:ao dos mercados, ao
desenvolverem estrategias empresariais globais que, beneficiando das
potencialidades das NTIC, fragmentam processos produtivos e localizam
unidades de produ<;:ao em fun<;:ao dos factores de atractividade disponibilizados pelos diferentes paises (Martin et Schuman, 1999). Repensando,
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permanentemente, estas estrategias e localiza<_;:oes, as ETN compelem os
governos nacionais a flexibilizarem a utiliza<_;:ao de recursos, corn a promessa de cria<_;:ao de riqueza, de mais emprego e de urn clima de maior
dinamismo econ6mico.
Para mais facilmente atingirem os seus prop6sitos, as ETN desenvolvem emaranhadas e complexas teias, implementando parcerias, fusoes
e aquisi<_;:oes de e corn outras empresas, organizando e integrando, regional ou mundialmente, os processos produtivos (Dent, 1997), concentrando urn enorme poder de decisao e de influencia no destino de muitos milhoes de pessoas (Grupo de Lis boa, 1994), fundamentando a decisao de
encerrar unidades, nao por criterios de viabilidade econ6mica, mas na
observancia estrita de criterios de rentabilidade financeira (Amaral, 1997).
Sem se pretender escamotear as vantagens que a localiza<_;:ao de uma
ETN comporta para a economia de urn pais, muitas vezes debil e pouco
desenvolvida, importa, de igual modo, confrontar as desvantagens que
gera para urn tecido econ6mico-empresarial de pequena dimensao e pouco
preparado para enfrentar novas e mais exigentes condi<_;:oes de mercado,
que primam por uma maior concorrencia e em clara submissao aos ditames e interesses de estrategias empresariais de voca<_;:ao internacional. Nao
raras vezes, a uma sujei<_;:ao aos padroes produtivos impostos pelas ETNa quem se vinculam pela sub-contrata<_;:ao - a troco de urn incremento
transit6rio no volume de neg6cios e do emprego, se sucede a depressao
motivada pela deslocaliza<_;:ao, quando se esgotam os factores de atractividade oferecidos.
Perante esta realidade, as autoridades nacionais, cujos instrumentos de
polftica se esgotam nos limites das fronteiras nacionais quando a participa<_;:ao em processos de integra<_;:ao econ6mica internacionalnao lhes cerceia, ainda mais, as suas competencias - revelam-se perfeitamente impotentes para atenuar estes impactes, norteando as suas preocupa<_;:oes na va
tentativa de aliciar e manter em espa<;:o nacional estas empresas,
menorizando a importancia relativa de questoes de ordem social, ambiental ou, ate mesmo, civilizacional.
Todavia, nao se julgue, pelo exposto, que a globaliza<_;:ao encerra, apenas, aspectos negativos. A melhoria generalizada do nfvel de bem estar,
pelo acesso facilitado a produtos e servi<_;:os de melhor qualidade e a pre<_;:os
mais reduzidos, uma maior profusao na difusao de novas processos produlNTERVEN<;:AO SOCIAL,
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tivos, de novas prindpios, metodos, pd.ticas e ferramentas de gestao, que
permitem a inova<;:ao na gestao empresarial, bem coma as profundas transforma<;:oes s6cio-culturais, corn as popula<;:oes em numero crescente a
vivenciarem experiencias de uma maior liberdade polftica, a par de urn
melhor acesso aos sistemas de ensino e forma<;:ao, que permitem aos
cidadaos do seculo XXI, tal coma referia o Papa Joao Paulo II, nao s6 ter
mais, mas, sobretudo, ser mais, constituem-se coma beneficios inquestionaveis dessa mesma globaliza<;:ao.
No entanto, a prosperidade tern urn pre<;:o: as empresas tern que
produzir mais e melhor, a custos mais baixos, e estes ganhos de produtividade nao sao apenas possiveis pelo recurso a tecnologias mais eficientes,
mas requerem, adicionalmente, niveis crescentes de produtividade do trabalho. Nao obstante a eleva<;:ao substancial dos niveis medias de escolaridade e de qualifica<;:ao da for<;:a de trabalho possibilitarem, por si s6, melhores performances ao nivel do trabalho, as pressoes concorrenciais
exigem, coma iremos ver adiante, uma maior pressao dirigida ao factor
trabalho, que justifica novas formas de utiliza<;:ao deste factor produtivo,
designadamente uma maior flexibilidade na sua aplica<;:ao a l6gica produtiva, e que questionam o quadro de rela<;:oes laborais, tipico do periodo de
forte e continuado crescimento econ6mico do p6s-guerra, bem coma a
manuten<;:ao dos direitos adquiridos pelos trabalhadores que enformam as
rela<;:oes industriais que subjazem ao Direito do Trabalho entao vigente.
Tal coma sed. abordado mais adiante, as autoridades publicas e os
agentes econ6micos privados, designadamente as empresas, procuram
delinear e implementar estrategias de promo<;:ao da competitividade
empresarial e, concomitantemente, das economias nacionais, que incorporem as exigencias do novo quadro concorrencial, que potenciem os
novas factores de competitividade, muito concretamente, os de ordem
intangivel e que passam, sobretudo, por urn novo olhar sabre a importancia do factor humano.

2. Crescimento, Competitividade e Emprego
As crises petrolfferas, na decada de 70, colocaram a nu as fragilidades
que enformavam as organiza<;:oes empresariais que, na ansia de obterem
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custos unitarios de prodw;:ao mais baixos, foram adquirindo uma dimensao gigantesca, conferindo-lhes, par urn lado, uma capacidade economico-financeira desmesurada, mas, par outro lado, lhes retirou a agilidade e a
flexibilidade. Ressuscitando a maxima «Small is beautiful», as empresas
encetaram, reactivamente, processos de reestruturac;:ao e redimensionamento, aligeirando estruturas e reduzindo efectivos.
Os anos 80 foram prodigos na introduc;:ao de novas filosofias, de novas
praticas e de novas ferramentas na gestao. A gestao pela qualidade total, a
reengenharia, o lean production, o just-in-time, o benchmarking, o downsizing, o outsourcing, entre outras, foram business words que entraram no discurso e nas praticas dos gestores, procurando melhorar a qualidade dos
processos e dos produtos, a diminuic;:ao dos custos de produc;:ao, o aumento da rapidez e da efidcia da resposta empresarial as alterac;:oes no ambiente envolvente em que estas se movem, designadamente ao nivel dos
recursos humanos, das tecnologias e dos mercados.
A persistencia de perlodos recessivos e, sobretudo, a maior frequencia
na ocorrencia de crises economicas, em economias corn uma marcada
rigidez laboral, impediu que o equillbrio do mercado de trabalho se
processasse pelo ajustamento do nivel de salarios. As empresas, cada vez
mais os instrumentos de criac;:ao de riqueza e de emprego, mas, particularmente, os veiculos de internacionalizac;:ao das economias, reclamavam uma
maior flexibilidade do emprego e do proprio mercado de trabalho.
A deslocalizac;:ao das actividades produtivas, para economias corn
dotac;:oes particularmente favoraveis em termos de custo e quantidade de
mao-de-obra e materias-primas, provocou o crescimento exponencial do
desemprego e a impotencia dos governos nacionais na resoluc;:ao deste
problema transformou-o num problema estrutural.
0 «Estado-Providencia», tao querido aos trabalhadores, que exigia
uma margem de intervenc;:ao e regulac;:ao dos mercados pelo Estado,
comec;:ou a ser questionado, sobretudo p01·que a sua manutenc;:ao exigia
uma maior carga fiscal sabre os contribuintes, empresas ou trabalhadores.
Se durante algum tempo as dificuldades financeiras justificaram
processos de reestruturac;:ao empresarial, traduzido em operac;:oes de downsizing que comprimiam as estruturas organizacionais, suprimindo
int.imeros pastas de trabalho, corn particular incidencia na mao-de-obra
directa, os anos 90 trouxeram-nos vagas sucessivas de downsizing; suprilNTERVENC,~AO SOCIAL, 31,
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mindo, agora, os n{veis intermedios e superiores de gesrao em name da
rentabilidade e da vontade de agradar aos accionistas (Kovacs, 1999).
Esta opera<;ao de "desengorduramento", como sublinha Kovacs
(1999), extirpa as actividades pass{veis de serem externalizadas e remete-as
para as praticas de sub-contrata<;ao e de outsourcing, ao mesmo tempo que
se faz acompanhar pelo aumento do peso relativo do trabalho atipico. Na
ansia de obter resultados imediatos as empresas comprimem estruturas e
fazem multiplicar o emprego periferico, contribuindo para a fragiliza<;ao
do processo de descnvolvimento de competencias, comprometendo,
muito provavelmentc, a sua competitividade no medio/longo prazo.
A promo<;ao da competitividade das economias nacionais e das empresas ao ter sido considerada, de forma quase generalizada, coma primeiro
desfgnio nacional tern empurrado, de forma mais ou menos extensa, os sistemas juridicos dos diferentes paises europeus para a «... subversao do sis-

tema tradicional das relar;oes laborais ( .. )se necessdrio a custa de valores antes
considerados intangiveis, enquanto garantes de condir;oes minimas de trabalho e da propria estabilidade da relar;iio» 3 •
0 ambiente de mercado das empresas industriais sofreu uma grande
transforma<;ao. A sua satura<;ao e estagna<;ao, a modifica<;ao dos habitos de
consumo, a concorrencia intensificada e a quebra da regulamenta<;ao
politica dos mercados nacionais e mundiais, sao alguns dos factores que
levaram a crise da produ<;ao em massa. Assim, torna-se necessaria a
adop<;ao de novas estrategias de produ<;ao orientadas para as novas exigencias de competitividade, tais como, a qualidade, o cumprimento de prazos
de entrega, a satisfa<;ao das exigencias espedficas dos clientes, a inova<;ao e
a diversifica<;ao dos produtos.
Face a estas novas exigencias da competitividade, economias e empresas desenvolvem processos de ajustamento econ6mico e empresarial, fundadas nas decisoes das empresas e dos investidores.
Os tempos mudaram e os paises ajustaram as suas estrategias. Face ao
problema do desemprego e das suas consequencias econ6micas e sociais,
mesmo os paises que num passado nao muito distante entoavam loas 4 a
ABRANTES, Jose Joao Nunes (1998), 'Flexibilidade c polivalencia' in MOREIRA, Ant6nio
(coord.), I Congresso Naciona! de Direito do 71-aba!ho - Acttts do Congresso, Livraria Almedina,
Coimbra: p. 136.
4 Segundo Petrella «Scr competitivo deixou de serum meio. A competic;ao adquiriu um estatuto de
crenc;a universal, de ideologia», citado por Grupo de Lis boa (1994: J 4).
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internacionaliza<_;:ao das suas empresas compreenderam a verdade da maxima: investir no estrangeiro pode gerar receitas, mas criar condi<_;:oes para o
investimento no nosso proprio pais cria emprego.
Ao pretender-se salvaguardar as identidades das economias e
sociedades nacionais, procurar incrementar, tanto a produtividadeS, coma
a competitividade, corn base nos factores tradicionais, coma, par exemplo, no pre<_;:o, traduz-se numa impossibilidade, considerando que, hoje
em dia, ser competitivo obriga a disponibilizar produtos competitivos via
pre<_;:o, mas observando novas factores, coma a sua diferencia<_;:ao, o design
ea qualidade.

Figura 1 - Crescimento, Competitividade e Emprego
----------------
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A via do incremento da produtividade, prioritariamente atraves da
inova<_;:ao tecnologica, desvaloriza o factor humano e promove o desemprego, originando, no longo prazo, efeitos nefastos no emprego e na competitividade. A promo<_;:ao sustentavel da competitividade sugere urn equi5 "Produtividade" e "competitividade" sao conceiros que, embora interligados, sao distinros, qucr a

abordagem se equacione ao nivel micro - das empresas, quer ao nivel macro - das economias
nacionais ou dos espas;os geoecon6micos. Esre quadro relacional, que associa a compcrirividade
empresarial a competitividade da economia nacional, disringuc entre a produtividade, que rem a
ver cam as condis;6es em que se desenvolve a prodw;ao, ea compctitividade, que se prende cam as
caracteristicas da procura dirigida aos bens e servi<;:os produzidos no ambito da economia nacional.
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lfbrio entre o processo de inova<;:ao tecnol6gica e a melhoria na flexibilidacle e adaptabilidade de pessoas e estruturas.
0 modelo de crescimento econ6mico sustentado e aquele que assenta
na valoriza<;:ao dos elementos intangiveis da competitividade: a esta esd.
associada uma concep<;:ao que coloca o factor humano e a sua valoriza<;:ao
no centra das preocupa<;:oes dos agentes econ6micos, sociais e politicos.
Confrontadas corn uma concorrencia acrescida, as empresas buscam a
sobrevivencia pela introdu<;:ao de novos modelos organizacionais, na inova<;:ao tecnol6gica" e na orienta<;:ao para a satisfa<;:ao do cliente. Neste contexto, a flexibiliza<;:ao produriva e da utiliza<;:ao do factor humano
traduzem-se em ganhos de competitividade nao despiciendos.
0 desinteresse pelo modelo burocd.tico-mecanicista, de inspira<;:ao
taylorista-fordista, e a focaliza<;:ao no modelo japones de empresa resulta da
incapacidade do primeiro se ajustar de forma tao d.pida e eficaz as novas
condi<;:oes de mercado como o conseguiu o segundo, contribuindo para a
superioridade da sua economia em materia de competitividade. Sem evidenciar, pelo menos na fase inicial, qualquer superioridade cientifico-tecnol6gica, o segredo do sucesso da economia nip6nica residia na forma
como as pessoas era m organizadas e geridas no trabalho (Kovacs, 1992).
Colocando o enfase no seu sistema social, as empresas japonesas garantiam aos seus trabalhadores 0 acesso a participa<;:ao na vida da empresa, a
forma<;:ao e polivalencia, mas, sobretudo, uma estabilidade de emprego.
Embora, no momento presente, e por for<;:a da crise asiatica que sacudiu a
economia nip6nica, o conceito de "emprego para toda a vida" esteja em vias
r. 0 modo como a tccnologia arecta a produtividade e o crescimento econ6mico deve ser enquadrado scgundo duas pcrspectivas: por urn !ado, a inrrodu<;:ao de novos processos ou de novas tecnologias no proccsso produtivo geram aumenros de eficiencia, ou seja, poupan<;:a de t;rcrores produtivos, o que a curto prazo reduz as necessidades de factor trabalho, logo provoca desemprego; por
outro !ado, e numa perspectiva de longo prazo, os ganhos de cf!cicncia garantcm o crescimento
ccon6mico, potcnciando a cria<;:ao de novos empregos.
As consequcncias da inova<;:ao tecnol6gica no emprego, tanto ao nivel da empresa, como ao nivel
agrcgado da economia, rem impactos opostos consoantc se trate de inova<;:ao da tccnologia dos produtos ou na tecnologia dos processos. No primeiro caso, a melhoria operada nos produtos gera
maior valor acrcscentado e novas procuras; no segundo caso, os ganhos de eficiencia proporcionam
apenas redu<;:ao dos custos por poupan<;:a de facrores produtivos, entre os quais o trabalho (Sim6es
et al., 2000).
Os irnpactos nao podem nem devcm ser equacionados estritamentc na empresa onde se processa
a inova<;:ao, mas igualmente ao nfvel do sector- nas empresas concorrentes- das empresas relacionadas e na cconomia geral, considerando a natural dissemina<;ao da inova<;ao.
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de ser ultrapassado, esta rela<;:ao de confian<;:a permitiu a obten<;:ao de ganhos substanciais de produtividade e contribuiu para o refor<;:o da sua
capacidade competitiva.
Embora modelos de sucesso, estes nao podem ser transpostos de forma
directa e inalterada, considerando que os contextos culturais sao significativamente diferentes. Vers6es adaptadas dos "circulos de qualidade" japoneses foram experimentadas corn algum sucesso, tanto nos EUA (versao
norte-americana dos "circulos de qualidade'), como nalguns paises do norte
da Europa ( "Grupos semi-aut6nomos').

3. A Flexibilidade como Factor de Promocrao da Competitividade
Considerando que a globaliza<;:ao dos mercados confrontou as empresas corn urn ambiente concorrencial mais agressivo, insravel e em permanente muta<;:ao, tornando premente a adop<;:ao pelas empresas de solu<;:6es
mais flexiveis, que permitissem, nao s6 a manuten<;:ao da sua competitividade, mas, tambem, a garantia da sua sobrevivencia, assistiu-se a emergencia de urn novo paradigma competitivo, para as empresas e para as economias nacionais, nos anos 80- o "Paradigma da Flexibilidade".
Figura 2 - 0 Paradigma da Flexibilidade
FLEXIBILIDADE
I ~
~ I
EMPRESA FLEXiVEL
·:·Gestae Empresarial
•:• Mode Ios Organizacionais
·:· Produc;:ao
•!•Organizac;:ao do Trabalho

D

"9"

___,_

"OS NOVOS TRABALHADORES"
(Trabalhadores Polivalentes)

lS I

NOVO CONCEITO DE TRABALHO
•!•Novas Modalidades de Contratac;:ao
·!·Novas Formas de Prestac;:ao
·:·Novas Profissoes
•:.Conceito de Actividade
1 Trabalho +-X-+ Emprego ~
•!• Segmentac;:ao do Mercado de
Trabalho
•!• lnstabilidade e Precariedade de
Emprego
•!• Desemprego

Novo Quadro de Relar;:6es Laborais e Profissiona is
Reinvenr;:ao do Direito do Traba lho
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A f1exibilidade 7 e a resposta das empresas que procuram sobreviver
aos desafios marcados pela turbulencia, turbulencia essa que tern variadas
ongens:
• De urn mercado em profunda mutac;ao, corn novos mercados, novos
produtos e novos processos, mas, sobretudo, corn novos concorrentes;
• De tecnologias sempre em renovac;ao, corn ciclos de vida cada vez
mais curtos e, fundamentalmente, corn novas e rnais significativas
utilidades e possibilidades;
• De uma rnao-de-obra que, sendo mais escolarizada e qualificada,
conhece mais e melhor os seus direitos, que cria expectativas e desenvolve estrategias de valorizac;ao pessoal e profissional e de realizac;ao
socio-cultural, mas, prioritariamente, anseia a uma maior participac;ao na vida das organizac;6es em que desenvolve o seu projecto
profissional.
A melhoria da performance produtiva de uma empresa, de urn sector,
de uma regiao, de uma economia nacional ou de urn espac;o de integrac;ao
econ6rnica, resulta de uma melhoria ao nivel da produtividade, da qualidade, da rapidez e da flexibilidade de resposta as solicitac;6es do mercado
e as inovac;6es tecnol6gicas.
Para alem das respostas aos desafios imediatos de curto prazo da procura, as empresas devem adquirir a capacidade de elaborar e implementar
soluc;6es estrategicas que reforcern a sua capacidade competitiva em termos de medio/longo prazo.
---

~

0 conceito «flexibilidade» surge, invariavel e independentemente do contexto, como forma de
ulrrapassar as dificuldades sentidas perante um cenario de imprevisibilidade, inconsrancia e desorganiza~ao dos sistcmas, como forma de resolu~ao dos problemas com que se defronta o modo de
produ~ao capitalista (Silva, 1995).
Soubie, citado por Donnadieu (1994: 25), por sua vez, refere que, num senrido lato do termo, e
costume dcsignar por flexibilidade rudo o que permite a adapta~ao das sociedades, das organiza~6es, das empresas e dos indivfduos a mudan~a, sejam quais forem as causas que a provoquem:
economicas, politicas, tecnologicas, culrurais, etc. Trata-se, sobrerudo, da inrrodu~ao de uma crescente plasticidade de comportamentos face a novos contextos e rraduz-sc num elemento fi.mdamenral de crescimento e dinamica social. Acrescenta o mesmo autor que as flexibilidades se revelam de divcrsa forma: na ordem jurfdica, na organiza~ao do rrabalho, nos modos de gerir, motivar
e informar as pessoas, quer enquanto trabalhadores, quer como cidadaos.
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A resposta estrategica da empresa em termos de mudanc,:a, para que
possa ter sucesso, deve ser entendida de forma completa e integral, isto e,
os ajustamentos devem considerar a totalidade dos seus sub-sistemas: a
estrutura, as tecnologias, os processos e as pessoas.
0 "modelo de produc,:an flexivel", que substitui corn vantagem, em
largos sectores da actividade econ6mica, o "modelo de produc,:ao em
massa", exige novos figurinos organizacionais, mais leves e adaptaveis,
novas formas de organizac,:ao do trabalho, novas filosofias de gestao e,
sobrerudo, a recentragem no factor humano, enquanto factor gerador de
competitividade.
A flexibilidade da gestao empresarial, por muitos analistas considerado
coma urn conceito da moda, assume urn caracter multi-dimensional, em
que a flexibilidade do trabalho e apenas mais uma das suas dimens6es.
A "empresa flexivel", a unica que reline os requisitos para o acolhimento de urn modelo de produc,:ao flexivel, requer ela mesmo uma maior flexibilidade do trabalho, e esta, por sua vez, tern que ser equacionada segundo o potencial conferido por cada uma das diferentes modalidades que a
111 tegram.
A maior adaptabilidade do trabalhador a novas exigencias funcionais,
sujeito a novos esquemas de prestac,:ao de trabalho e a novas praticas retributivas, nao esconde outros escopos de abordagem a utilizac,:ao da forc,:a de
trabalho no contexto empresarial, que forc,:am a uma maior vulnerabilidade do trabalhador, submetido a uma maior instabilidade do emprego, a
exigencia de uma maior mobilidade, funcional e geografica, e que tern
conduzido, nao raras vezes, a uma intensificac,:ao dos ritmos de trabalho.
A considerac,:ao dos factores humano e organizacional como factores
estrategicos de melhoria de competitividade pressup6e a flexibilizac,:ao da
organizac,:ao e dos recursos humanos, isto e, constirui urn imperativo o
desenvolvimento da capacidade e da rapidez de adaptac,:ao, quer dos individuos e grupos, quer das unidades e da organizac,:ao da empresa, em geral,
as novas exigencias e oportunidades (Kovics, 1992).
Nao obstante a consensualidade reunida em torno da imporrancia do
factor humano na promoc,:ao da competitividade e da persistencia desse
pressuposto basico na generalidade dos gestores, a realidade demonstra
que as praticas e as estrategias adoptadas pelas empresas desmentem esta
ideia.
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A classificas;ao das estrategias de promos;ao de competitividade,
tomando em linha de conta a centralidade atribuida ao factor humano,
prop6e a consideras;ao de quatro tipos distintos, que, frequentemente, sao
utilizados de forma combinada pelas empresas, embora urn dos tipos
tcnda a assumir mais significancia. As estrategias serao, segundo Kovics
(1994), as seguintes:
• Estrategia de redus;ao de custos de mao-de-obra, que visa a redus;ao
dos custos de produs;ao, corn incidencia na minimizas;ao dos custos
da mao-de-obra directa, quer pela deslocalizas;ao das actividades, em
busca de salarios mais baixos e uma maior facilidade de exploras;ao
do trabalhador, quer pelo aumento da produtividade do trabalho
numa 6ptica desqualificante e precarizante, atraves de processos
drasticos de redus;ao de efectivos ( "Downsizing') ou externalizando
algumas das actividades ( "Outsourcing'), corn o objectivo de ter
menos trabalhadores, a trabalhar mais e corn salarios mais baixos.
Recurso a trabalho precario, aumento dos ritmos de trabalho, alargamento dos horarios e rotas;ao de tarefas, sao alguns dos expedientes
utilizados;
" Estrategia de inovas;ao tecnocentrica, que e apologista da adops;ao
de solus;6es tecnol6gicas para o problema da falta de competitividade, firme na convics;ao de que o progresso tecnico resolved todos
os problemas, tratando-se de urn equivoco suficientemente demonstrado, ja que tecnologias sofisticadas utilizadas por pessoal pouco
qualificado nao se traduzem em resultados minimamente satisfat6rios. Mantendo validos e operantes todos os pressupostos do
modelo burocratico-mecanicista, os prindpios de organizas;ao e
divisao do trabalho deste modelo sao conjugados corn urn esfors;o de
redus;ao do volume de emprego, preconizando o recurso ao emprego
periferico em situas;6es pontuais de maior necessidade;
" Estrategia inspirada no modelo de "lean production", alicers;ada nas
modernas teorias, prindpios, praticas e ferramentas de gestao mais
na moda, como a "Gestao pela Qualidade Total': a "Reengenharia':
o 'Just-in- Time': o "Benchmarking", entre outros, corresponde a uma
tentativa de transpor para as empresas ocidentais as receitas de sucesso utilizadas pelas empresas japonesas. Privilegiando a redus;ao
dos custos, o emagrecimento das organizas;6es, a eliminas;ao dos
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desperdicios e dos erros, bem como das actividades nao geradoras
de valor, o desenvolvimento de parcerias a montante e a jusante
da empresa, constituem vias para melhorar a produtividade e, concomitantemente, a competitividade, numa logica de racionalizac;:ao
de processos corn consequencias no volume de emprego, mas distinta das anteriores estrategias que apostam numa menor intervenc;:ao humana e na desqualificac;:ao dos trabalhadores, esta estrategia tern como apanagio o envolvimento dos trabalhadores e a
sua crescente qualificac;:ao num quadro de grande formalizac;:ao
organizacional;
"Estrategia de inovas;ao antropocentrica, inspirada na abordagem
socio-tecnica, pretende a conciliac;:ao do objectivo de melhoria da
competitividade corn a melhoria da qualidade de vida no trabalho,
visando a integrac;:ao de tecnologias avanc;:adas, corn recursos
humanos qualificados e organizac;:oes descentralizadas e participativas. Numa logica de potencializac;:ao das capacidades humanas, as
tecnologias nao visam a substituic;:ao do homem, mas promovem a
flexibilizac;:ao da sua utilizac;:ao e apelam a sua crescente polivalencia.
Centrada na optimizac;:ao das competencias internas e na promoc;:ao
da flexibilidade de urn factor mais qualificado e polivalente, a estrategia antropocentrica distingue-se do modelo de "lean production" em
que 0 enfase e colocado na qualidade das relac;:oes estabelecidas corn
fornecedores e clientes.
As estrategias de melhoria de competitividade supracitadas podem ser
enquadradas em duas grandes categorias, que atribuem diferentes visibilidades ao factor humano e enformam duas concepc;:oes distintas de flexibilidade na sua utilizac;:ao:
1. Flexibilidade quantitativa dos recursos humanos: estrategia de
inovac;:ao tecnocentrica e estrategia de reduc;:ao dos custos de mao-de-obra;
2. Flexibilidade qualitativa dos recursos humanos: estrategias de
«lean production» e estrategia antropocentrica.
0 tipo de estrategia empresarial a adoptar depende de urn conjunto
de condicionantes, designadamente, a polltica do governo em materia de
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legisla<;ao e da politica de ensino e forma<;ao, as condi<;6es de mercado
dos produtos e do trabalho, o tipo de organiza<;ao do trabalho, a filosofia
de gestao empresarial e as estrategias prosseguidas pelos actores sociais
colectivos.

4. Da Flexibilidade do Trabalho

aFlexibilidade do Emprego

A problematica da f1exibilidade do trabalhd encontra a sua genese nos
idos anos 80 a partir dos trabalhos desenvolvidos por, entre outros autores,
Atkinson (Hutchinson et Brewster, 1994), que procurou identificar a
dimensao, a natureza e a motiva<;ao para a alteras:ao das praticas de gestao
do factor trabalho no local de trabalho, se bem que alguns outros autores
tenham centrado as suas investiga<;6es relativamente as implica<;6es no
mercado de trabalho.
Atkinson e Meager, durante a segunda metade da decada de 80,
conceptualizaram urn modelo de f1exibilidade na utiliza<;ao do factor trabalho no contexto empresarial, ilustrado na Figura 3, destrin<;ando dois
grupos de trabalhadores: os que integravam 0 nucleo, detentores das compctencias centrais e de imporrancia vital para o neg6cio, assumindo
rela<;6es contratuais de caracter permanente; e os trabalhadores perifericos,
que tendiam a operar em regime de part-time, de trabalho temporario, ou
outras modalidades que nao implicassem urn vinculo permanente corn a
empresa.
Este modelo foi fortemente contestado, dado que a f1exibilidade
imposta a for<;a de trabalho sugeria urn elenco diversificado de efeitos perversos, exclusivamente no ambito de controlo da gesrao empresarial: o
aumento do desemprego, a redu<;ao da inf1uencia sindical, a instabilidade
permanente dos trabalhadores, entre outros.
8

A flexibilidadc do trabalho surge, desde logo, como a modalidade de flexibilidade mais discutida e
mais controversa, pelas paix6es que suscitam entre investigadores, mas tambem entre os actores
sociais. Independentememe das metaforas e eufemismos que possam ser aduzidos a cola~ao, a flexibilidade do trabalho e a modalidade que incorpora mais danos colaterais, quer do ponto de vista
economico, quer do ponto de vista social, e significa, numa base largamente consensual, a desregulamenta~ao do mercado de trabalho, traduzivel em menos emprego, numa crescente segmenta~ao
de mercado e no aumento da precariedade do emprego, visivel na prolifera~ao das designadas
modalidades atipicas de comrata~ao.
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Figura 3- Modelo de Segmentac;:ao do Mercado de Trabalho

FIRST PERIPHERIC/\L GROUP
SECONDARY LABOUR MARKEY
NUMERICAL FLEXIBILITY

CORE GROUP
PRIMARY LABOUR MARKEY
FUNCTIONAL FLEXIBILITY

Fonte: ATKINSON, John (1984), Flexible Manning: the way ahead, Brigton,
IMS/Manpower Ltd, citado in: AA W (2000). As novas modalidades de emprego, Maria
da Conceic;:ao Cerdeira (com·d.), MTS/DGEFP/Comissao lnterministerial para o
Emprego, Colecc;:ao Cadernos de Emprego, n° 24, Lisboa: p. 30.

Mais tarde, e no ambito de urn estudo promovido pela Comissao
Europeia, a Bernard Brunhes Consultants desenvolveu urn modelo similar, vertido na Figura 4, em que o nudeo dura (A]), ocupada pelos trabalhadores permanentes da empresa e objecto de uma flexibilidade funcional, as coroas (B]) e (C]), ocupadas, respectivamente, par trabalhadores
ligados a empresa, mas corn elevada instabilidade de emprego, e par trabalhadores independentes ou outros externos a empresa, sao objecto de
flexibilidade numerica.
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Figura 4 - Modelo de Segmentas:ao do Mercado de Trabalho
(Modelo de Bernard Brunhes Consultants)
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Trabalho independente

~/

Fonte: AA VV (1994), I 'Europe de l'Emploi ou comment font les autres, Paris, Les Editions
d'Organisation, citado in: M VV (2000). As novas modalidades de ernprego, Maria da
Concei<;ao Cerdeira (coord.), MTS/DGEFP/Comissao Imerministerial para o Emprego,
Colec<;ao Cadernos de Emprego, n° 24, Lisboa: p. 31.

0 que esd. implfcito em qualquer urn dos modelos eo recurso recorrente a novas modalidades de emprego, em que as empresas utilizam de
forma flexivel o factor trabalho, de acordo corn as exigencias do mercado
e dos processos produtivos.
Estas novas modalidades de emprego sugerem uma crescente segmentas:ao do mercado de trabalho, baseado na bipolarizas:ao dos trabalhadores,
que se distinguem pelo grau de centralidade das suas qualificas:oes em
relas:ao ao designado core business, pelas condis:oes de trabalho, pela estabilidade de emprego e pelo acesso a urn tipo espedfico de sistema de
incentivo e recompensa, que determina a remuneras:ao, os beneffcios sociais, as estrategias formativas e a qualidade da carreira.
A pressao sentida no sentido de uma maior flexibilidade nas relas:oes
industriais e na utilizas:ao do factor humano, desde os anos 80, justificou
o interesse da OCDE pelo desenvolvimento de diversos estudos sobre o
seu impacto ao nivel da empresa.
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A primeira ilac,:ao a retirar dos diversos estudos produzidos') e de que
nao existe um modelo unico de flexibilizac,:ao do trabalho ao nfvel da
empresa, sendo que a soluc,:ao adoptada depende de varios factores, como
o quadro legislativo nacional e das estrategias competitivas adoptadas,
podendo assumir diferentes formas: desde a flexibilidade quantitativa
externa a flexibilidade funcional, ou mesmo a modalidades que passam
pela flexibilidade de prestac,:ao horaria do trabalho.

9

Num estudo promovido pcla European Association for Personnel Management (EAPM), conclui-se que as praticas de flexibilidade do trabalho dcscnvolvidas nos diferentes paises que inrcgram a
EAPM sao dispares, no enranto, a persistencia de algumas tendencias c perfeitamente identifidvel (Hutchinson et Brewster, I 994):
• 0 aumento do emprego em regime de pr!rt-timc: estima-se que um em cada sete trabalhadorcs
trabalha neste regime, embora o peso relativo c a evolu<;ao desta modalidadc assuma signiflcados diferentes de pais para pais;
• Uma maior flexibilidade salarial, em que um n{unero crescente de trabalhadores apresenra na
defini<;ao do seu saLirio um conjunto diversificado de modalidades;
• A flexibilidade do trabalho tem sido mais facil de implemcntar nos niveis hicrarquicos mais
baixos, ja que nos niveis mais elevados de gestao os resultados rem sido muito incipientes;
• As press6es economicas sao identificadas como o principal factor motivador de uma crescente
flexibilidade do trabalho e visam a redu<;iio dos custos e a melhoria da produrividade;
• Como segundo factor, rem-se evidenciado o proprio mercado de trabalho, dado que um
numero crescente de activos procura a integra<;ao no mercado de trabalho em modalidades mais
flexiveis. Sao exemplo, as mulheres, os grupos socio-economicos mais favorecidos e os individuos de um nivel erario mais elevado;
• A flexibilidade !aboral e encarada de forma ambivalente pelos empregadores: alguns so quando
sao pressionados e sempre com grande relurancia; outros utilizam-na como instrumento de
motiva<;ao e envolvimento dos trabalhadores;
• Constiruindo-se como uma pratica de inova<;ao organizacional, a flexibilidade rem que ser
planeada, preparada e comunicada aos envolvidos, mas muitas sao as situa<;6es em que os scus
impactos apenas vao sendo avaliados e corrigidos de forma reacriva. Esta postura tcnde a gerar
incerteza, inseguran<;a e resistencia ao processo;
• Uma das grandes dificuldades rem sido convencer os empregadores, que uma nova forma de utiliza<;ao do factor trabalho requer prepara<;ao e forma<;ao adequadas, de molde a preparar todos
os intervenientes para as exigencias e os desafios que nao deixarao de se colocar;
• A introdw;:ao de uma maior flexibilidade do trabalho so se converted num caso de sucesso se
do processo reverterem vantagens para ambas as partes- empregadores e trabalhadores- isto e,
rem, for<;osamente, de ser um jogo de soma positiva.
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Complementando a classifica<;:ao proposta pela OCDE corn os contributos de alguns outros autores 10 , a flexibilidade do trabalho e susceptivel de ser enformada nas seguintes modalidades:
• A Flexibilidade Numerica 11 , que engloba a flexibilidade do tempo de
trabalho 12, a fl exibilidade do emprego e a flexibilidade contratuaP 3;
• A Flexibilidade Profissional, que integra a flexibilidade ou mobilidade funcional 14 , tambem designada par polivalencia funcional e,
ainda, a mobilidade geografica;
• A Flexibilidade Salarial, das Remunerac_roes ou Financeira 15 ;
• Outras formas residuais de flexibilidade 16 ;
Coma forma de aumentar as possibilidades de cria<;:ao de empresas, a
teoria neoliberal defende, nos anos 90, a flexibiliza<;:ao do trabalho e dos
custos de mao-de-obra, o que leva a segmenta<;:ao do mercado de trabalho

Sao de real<;ar os importantes contributos de Robert Boyer, Pa ul Thompson, David McHugh e
Jenny Bell.
II Que co nsiste na possibilidade de ajustamento do volume de trabalho (numero de efectivos ou
numero de horas de trabalho) as necess idades produtivas, o que viabiliza uma maior facilidade de
comrata<;ao e, em especial, de despedimento , mas, de igual modo , a possibilidade da entidade
patronal gerir, corn base na satisfa<;ao dos seus interesses e necessidades, os tempos de trabalho.
12 Esquemas fl exfveis de trabalho, co nsiderados ao dia, a semana ou ao ano: emre outras modali dades, horario fl exfvel, semana co mprimida, anualiza<;ao na co m abiliza<;ao do tempo de trabalh o,
trabalho em regim e de turnos, partilha do posto de trabalho, trabalho extraordimirio.
13 Esquemas d iversos de rela<;ao co ntratual desviantes em rela<;ao, quer no que respeita ao vinculo permanente (trabal ho a termo certo, trabalho independente, presta<;ao de servi<;os, sub-contrata<;ao),
quer a presra<;ao foiL-time (trabalho a part-time, trabalho tempod rio, tele-trabalho, etc.).
I4 Q ue permite ao empregador afectar, de forma discri ciomiria, os seus trabalhadores a actividades
de trabalho d iferenciadas, requerendo co mpetencias distintas, desde que estes trabalhadores
adquiram um a maior polivalencia corn a aquisi<;ao de novos saberes. Esta modalidade e, frequenremente, designada por mobilidade funcional.
15 Modalidade que rompe corn a concep<;ao taylorista-fordista, defensora de urn sistema salarial
assente na fun<;ao e na carreira, e introduz como elemenros valorativos na determ ina<;ao salari al,
entre outros, a qualidade do desempenho , o grau de integra<;ao do trabalhador nos objectivos e na
cultura emp resa rial e, ainda, os resultados empresa riais.
I6 Esquemas diversos co nsiderando o percurso profiss ional ao longo da vida activa: ferias ou perfodo de separa<;ao da empresa devido a necessidades formativas, o apoio a fami liares, perfodos
sabaticos, ou redu<;ao de tempo nas situa<;6es de pre-reforma.
10
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que se encontra associado a distin<;:ao entre o trabalho convencional e o
trabalho nao convencional ou atipico' 7 •
Para os apostolos neoliberais a instabilidade das condi<;:6es de mercado
nao se compadece corn formas rigidas de contrata<;:ao e emprego est<ivel: o
"emprego flexivel'' chegou e veio para ficar.
As concep<;:6es neoliberais reclamam a substitui<;:ao de urn modelo
assente no contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, em
que as condi<;:6es relativas a sua presta<;:ao, a remuneras:ao, ao tempo e ao
local de trabalho, entre outras, sao marcadas pel;;t estabilidade, por urn
modelo em que modalidades diversificadas de rela<;:ao contratual coexistem, em funs:ao das necessidades empresariais.
Estas novas modalidades de relas:ao contratual, assentes na precariedade, permitem ajustar, de forma flexivel, o volume de emprego as
necessidades produtivas, que se alteram em fun<;:ao das flutua<;:6es da
actividade economica, adequando os custos corn o factor humano aos
proveitos esperados da actividade empresarial.
Mas nao e so ao nivel da facilidade de contrata<;:ao e de despedimento
que se reclama uma maior facilidade. A utiliza<;:ao do trabalhador em
fun<;:6es ou actividades distintas e a modificabilidade do regime hod.rio de
presta<;:ao de trabalho sao, entre outras, altera<;:6es defendidas por esta concep<;:ao neoliberal.
A jlexibilidade do emprego surge coma conceito mais invocado ao
nivel da doutrina liberal e e profusamente reclamada sempre que, por
manifesta incapacidade de reajustamento salarial devido aos processos de
negocias:ao colectiva, as flutua<;:6es da actividade economica requerem uma
menor necessidade do factor trabalho (Donnadieu, 1994).
Na pd.tica, a flexibilidade do emprego e, por excelencia, o produto
preferencial da flexibilidade numerica. Mais facilidade e simplicidade no
17

Segundo Vaz (1997), sao consideradas atfpicas as forrnas de trabalho que nao possuern, parcialrnente ou na totalidade, as seguintes ca racterfsticas: estabi lidade de emprego, dura<;:ao de trabalho
convencional, remunera<;:ao convencional, protec<;:ao social, protec<;:iio e orga ni za<;:ao sindical,
empregador unico e legalm ente definido , sahirio como fonte exclusiva de rendirnento do trabalhador e da farnflia. Esta designa<;:ao abrange form as tao distintas com o, entre outras, o trabalho
rernporario, o tele-trabalho, o trabalho independente, cujo denominador co mum ea redu<;:ao de
custos corn o pessoal a suportar pela ernpresa, quer es ta ocorra pela fac ilid ade de rescisao contratual, quer pelos rnenores enca rgos sociais a ass urnir pela ernpresa, quer, ainda, pel a rendencia a
indexar os custos corn rernunera<;:6es ao desernpenho, o que propicia a submissao do trabalhado r
a ritrnos ea cargas de trabalho progress ivarnente rnais intensos e penosos.
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processo de contratac;:ao e, fundamentalmente, menos constrangimentos,
responsabilidades e encargos no momento do despedimento, sao reivindicac;:oes tradicionalmente apresentadas pelos empregadores.
Modalidades de trabalho emergentes em impord.ncia, diversidade,
complexidade e dificuldade de avaliar e gerir, acrescem dificuldade no estabelecimento de uma relac;:ao de causalidade entre trabalho e emprego
(Hutchinson et Brewster, 1994).
A natureza das relac;:oes contratuais de trabalho vigentes no virar para
o terceiro milenio alterou-se substancialmente, assistindo-se a uma trans- cos
l concertos
.
d e "emprego" e d e "tra b alh o" , em que as wrmas
C
firgurac;:ao
de prestac;:ao de trabalho, que no passado eram consideradas desviantes e
usadas a titulo excepcional, se vieram tornando norma na generalidade dos
paises europeus (Rebelo, 2001).
Duas concepc;:oes se confrontam relativamente as perspectivas futuras
sobre o trabalho: os que prenunciam o "fim do trabalho"; os que preconizam a "empresarializac;:ao" do trabalho.
Para os autores que se enquadram na primeira concepc;:ao, a intensificac;:ao tecnol6gica dos processos produtivos, o desemprego e subemprego
crescentes, o aumento da durac;:ao e da intensidade do trabalho, a acentuac;:ao dos fen6menos de segmentac;:ao e bipolarizac;:ao do mercado de trabalho, resultarao numa diminuic;:ao drastica do emprego, provocando urn
acelerar do processo de desintegrac;:ao social e potenciando a exclusao
social, a pobreza, a violencia e a criminalidade nas suas multiplas formas.
A outra concepc;:ao, de inspirac;:ao neoliberal, advoga nao o fim do trabalho, mas a transformac;:ao da natureza das relac;:oes contratuais.
Confrontado corn urn mercado exigente, cada trabalhador procurara
adquirir competencias e ira gerir o seu aperfeic;:oamento e actualizac;:ao, de
acordo corn os ditames desse mesmo mercado e em func;:ao corn a carreira
que pretender. E a "empresarializac;:ao" do trabalho, que diluira as fronteiras entre () privado e 0 profissional e que permitira as empresas hiperflexibilizarem-se, prescindindo do trabalho assalariado e dos gestores, conforme refere Bridges 18 •

lS

Citado por KOVACS, Ilona (1999), Comcqubzcias da reorganizarao das empresas no emprego, in
Economia c Socicdade, Celta Edirora, N° 22, Oeiras: pp. 9-25.

]NTERVENr,:Ao SOCIAL,

31, 2005

O s N ovos desafl.os da competitividade e as implica<;6es no emprego

1149

5. A Dimensao da Precariedade do Emprego
A composi<;:ao sectorial do emprego na generalidade dos paises da UE,
exceptuando os casos da Grecia e de Portugal, tende a evidenciar o peso
do sector terciario, que absorve aproximadamente 2/3 do emprego, urn
sector primario corn valores em torno dos 5%, enquanto a industria se fica
em valores ligeiramente inferiores aos 30%.
Da mesma form a, e no sector terciario que se verifica a maior taxa de
crescimento do emprego, o que nao significa, naturalmente, que o
emprego criado seja de melhor qualidade, pelo contrario, o crescimento
do emprego verifica-se atraves do aumento da impord.ncia relativa das
designadas modalidades atipicas (Celestin, 2002).
As empresas na tentativa de reduzirem 0 numero de trabalhadores efectivos, transformam empregos permanentes em empregos precarios. A tendencia e para as empresas manterem urn numero reduzido de empregados efectivos, por isso procuram cada vez mais trabalhadores corn vinculos precarios.
0 trabalhador corn emprego precario dificilmente consegue satisfazer
as suas necessidades basicas e muito dificilmente consegue satisfazer outras necessidades para alem das basicas. Os trabalhadores em situa<;:ao de
emprego predrio nao se sentem integrados na empresa e por isso nao se
envolvem pessoalmente, o que pode trazer resultados negativos para a
empresa, uma vez que desta maneira os objectivos da empresa muitas vezes
podem nao ser alcan<;:ados, comprometendo a organiza<;:ao. A precariedade
nao e sin6nimo de desenvolvimento e bem-estar, mas antes de retrocesso
econ6mico e social, de nao observancia dos direitos dos trabalhadores, de
violencia e explora<;:ao.
A necessidade de obten<;:ao de rendimento, de forma transit6ria perante a vivencia de situa<;:6es de desemprego, o desconhecimento dos direitos que lhes assiste, o receio de retalia<;:ao dos empregadores em caso de
denuncia, ou, simplesmente, porque julgam que obtem rendimento mais
elevado, entre outras situa<;:6es possiveis, compram a conivencia e o silencio dos trabalhadores envolvidos.
A adesao as novas modalidades de contrata<;:ao nao resultam, na grande
maioria dos casos, de uma op<;:ao voluntaria do trabalhador, outrossim, a
submissao a uma condi<;:ao desfavo ravel de urn mercado onde o excesso de
oferta de mao-de-obra e regra.
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0 trabalho a tempo parcial, o trabalho temporario, o trabalho
domestico - onde se inclui o tele-trabalho - continuam a crescer a
ritmos significativos, particularmente nos pa1ses da Europa Central
e do Norte, atingindo valores na ordem dos 40%, por exemplo na
Holanda.
Por seu !ado, o peso excessivo do trabalho domestico e as consequencias nefastas 1'1 sobre o trabalhador tern sido objecto de estudos atentos 20 e
a propria OCDE, tao dispon1vel para recomendar a adop<;ao de praticas
flexibilizantes, aconselha alguma prudencia no que respeita ao uso e abuso
destas modalidades (Celestin, 2002).
0 esfor<;o de uma relativa harmoniza<;ao dos quadros juddico-laborais
nao se tern traduzido na uniformiza<;ao relativamente as questoes da precariedade do emprego, o que nos permite concluir que as a!tera<;oes por
via legislativa nao se reproduzem em praticas semelhantes.
A observa<;ao do Grafico 1 e do Quadro 1 permite-nos concluir que os
pa1ses ibericos, tendo sido dos ultimos a desenvolver reformas juslaborais,
sao dos que mais elevada precariedade do emprego revelam, para alem
desta tendencia se ter feito particularmente semir na segunda metade da
decada de 90.
Parece-nos claro que a altera<;ao do quadro normativo, tendeme a
uma crescente flexibilidade do mercado de trabalho, tern vindo a ser
explorado no sentido de uma flexibiliza<;ao interna, quantitativa
ou numerica, de acordo corn as diferentes conceptualiza<;oes abordadas
antenormente.

1

~

A prccaricdadc do emprego, que convene os seus titulares numa sub-categoria, mina por completo a capacidade ncgocial dos trabalhadores sendo regra, entre outras situa~6es:
• A integra~ao cm caregorias manifestamente inferiores as suas qualifica<;:6es e sem dircito a carreira:
• A submissao a condi~6es de trabalho extremamente degradantcs, pcnosas e de elevado risco;
• A cspolia~ao dos principais direitos, desde o acesso a seguran~a social, como a privas:ao de remuncra~6es extra por trabalho suplementar, em regime nocturno ou por rurnos;
• A impossibilidade de recorrer a mecanismos de valoriza~ao pessoal, dada a sujei~ao a jornadas
de trabalho mais dilatadas ou ao uso do estatuto de trabalhador-estudante.
20 A OIT advcrrc c1ue num mimero significativo de paises a rapida expansao do trabalho domicili<irio jusrifica j<i a aplica~ao dos principios constantes na Conven<;:ao n° 177 e da Recomendas:ao
n." 184, de 1996 (CC!cstin, 2002: 29).
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Grafico 1 - Trabalho precario na Uniao Europeia
(% do emprego total)
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Fonte: Eurostat Yearbook 2002.

Quadro 1 - Tendencias recentes da precariedade
do emprego na Uniao Europeia
Nfveis de crescimento( 2000)
Pafses corn mais alto fndice de Precariedade:
Espanha (35%)
Portugal (24%)
Finlandia (2 1%)

Dados recentes ( 1995-2000)
Pafses onde o emprego tern vindo a ficar
menos esravel:
Reino Unido (-6%)
Portugal (-6%)
Fi nl andia (-4%)
Austria (-4%)
Irlanda (-3%)

Pafses corn mais baixo fndice de
Precariedade:

Pafses onde o emprego tern vindo a ficar
mais esravel:

Luxemburgo (10%)
Alemanha (12%)
Austria (14%)
Suecia (14%)

Fran<;a (+7%)
Es panha (+6%)
Belgica (+3%)

Pafses corn a media Europeia:

Pafses onde a estrutura do emprego continua
inalterada:

Irlanda (I 8%)
Dinamarca (18%)
Holanda (18%)
Reino Unido (16%)
Fran <;a (16%)

Oinamarca
ltilia
H olanda

Fonte: Eurostat Yearbook 2002.
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Os paises da Uniao Europeia variam de percentagem no que respeita
aos diversos tipos de contratos existentes no trabalho precario.
Em Espanha e onde se estabelece o maior numero de contratos a
termo certo (27%), seguida da Finlandia (15%) e da Holanda (11 %),
enquanto Portugal se estabelece nos 12% relativamente a este tipo de contrato. Em questao de trabalho temporario, este apresenta maior indice na
Italia (5%) juntamente corn a Irlanda, seguidos de Franc,:a (3%). Portugal
apresenta uma taxa de 4,5% (Ribeiro, 2002).
Em relac,:ao a contratos que nao se enquadram, nem nos contratos a
termo certo, nem nos contratos temporirios, e que sao apelidados de "outros", apresenta-se Portugal corn maior in dice (1 0%), seguido da
Dinamarca (8%). Entre 1995 e 2000, Portugal apresenta-se como urn dos
paises corn maiores probabilidades do trabalho estavel se degradar mais
rapidamente (Quadro 1).
Na UE, ainda que o mimero de trabalhadores detentores de empregos
"tipicos" permanec,:a estavel observamos que, face a esta estabilizac,:ao, existern rnuitas outras forrnas de inserc,:ao (ou de reinserc,:ao) no mercado de
trabalho, tais corno os programas de estagios ou de contratos de trabalho
a tempo parcial 21 , que se tern expandido tanto ou mais quanto a contratac,:ao a termo e/ou contratac,:ao de trabalho ternporario.
Por raz6es que se prendem corn a existencia de niveis salariais e de
qualidade de vida diferenciados, os diferentes E-M apresentam diferentes
pesos relativos de Emprego a Tempo Parcial 22 , constatando-se que os paises corn nivcl de vida mais baixo evidenciam taxas igualmente rnais mo-

21

0 emprego a tempo parcial tem crescido ao longo do perfodo obscrvado, facto cxplicado pclos
incentivos criados ao nfvel nacional para a promo~ao desta modalidade e que tende a estar associado a diminui<;ao das taxas de desemprego, particularmente nos grupos problcmaticos:
mulhcrcs, jovens, idosos, trabalhadores pouco qualificados e desempregados de longa ou muito
longa dura<;ao.
0 peso dos trabalhadores involuntariamente empregados a tempo parcial: exceptuando o caso da
Holanda, sao os paises que experimentam maiorcs valores de emprego a tempo parcial, onde os
seus trabalhadorcs dcclaram que esta solu~ao nao corrcspondeu a uma op~ao pessoal, mas a veritlca<;ao de certas circunstilncias que os empurrou para esta modalidadc.
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destas. Sao os casos da Grecia, Portugal, Espanha e Irlanda, os paises da
coesao, mas tambem da Italia, denotando-se a excepcionalidade do
Luxemburgo, considerado o pais corn o n{vel de vida mais elevado da UE.
No outro extremo do continuum encontramos a Holanda, cuja taxa ultrapassa, em 2000, os 40%.
Em Portugal, a questao da precariedade do emprego 23 atinge a
generalidade dos sectores de actividade e atravessa praticamente todas
as profiss6es, embora nalguns, como a constrw;:ao civil, o comercio a
retalho, a restaura<_;:ao e hotelaria, os servi<_;:os de higiene e seguran<_;:a,
os casos de viola<_;:ao clara da lei laboral sejam mais evidentes. A viola<;:ao
da lei passa pela inexistencia de v{nculos laborais, o pagamento de
trabalho a hora ou a pe<_;:a, 0 nao pagamento de contrib ui<;:6es
para a Seguran<;:a Social, ou mesmo o incumprimento das obriga<;:6es
fiscais.
Apesar da falta de vinculos estaveis, nao e apenas isso que demonstra
a falta de qualidade do emprego que esra a ser criado. 0 aumento de
novos empregos nas profiss6es nao qualificadas (8%), urn decrescimo
de 2,5% do emprego dos quadros superiores e dirigentes e dos especialistas das profiss6es intelectuais e cient{ficas (as profiss6es mais qualificadas), tambem demonstram o aumento das condi<;:6es predrias existentes
no emprego em Portugal. A juntar a esses dados temos ainda a queda de
2,3% do emprego industrial e o aumento de 9,7% na constru<;:ao, que
e urn dos sectores mais desregulados e inclusive corn a existencia de trabalho clandestino.

23

Segundo a CGTP (Comun icado de l mprensa No 009/0l) , em 2000 , a preca riedade
au menrou cerea de l Oo/o em P01·rugal, o que represenra mais de 700 mi l rrabalhadores corn
vfncu los pred.rios, exisrindo cerea de 732 mil rrabalhadores em sirua<;:ao predria de rrabalho,
ou seja 20 o/o do roral de rrabalh adores por conrra de ourrem. Esra percenragem eleva-se ate
aos 40% na popula<;:ao m a is jovem, em que as form as de precariedade enconrradas, como
o recibo verde, o rrabalho sazonal sem contraro escriro e o trabalho ponrual ou ocasional,
foram as que tiveram um maior crescimenro, cerea de 13,8%, tendo o conrraro aumentado
8,2%.
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A dinamica evolutiva do trabalho a termo enquadra-se num ambito
mais geral da evolus;ao do trabalho nao permanente 24 , considerando que o
primeiro se constitui coma urn sub-tipo do segundo.
Embora tardiamente introduzido no ordenamento juridico-laboral portugues, o seu crescimento expressivo transp6s Portugal para patamares elevados de uso desta modalidade, claramente acima da media comunitaria,
embora ainda a uma grande disrancia da nossa vizinha Espanha. Segundo
dados da EUROSTAT, para 1999, o trabalho nao permanente correspondia a 18,6% do total do emprego por conta de outrem, superior aos 13,2%
da media comunitaria, s6 ultrapassado pelos 32,7% de Espanha.
Quanta a identificas;ao das raz6es que levam os trabalhadores a aderir
aos contratos de trabalho marcados por uma maior precariedade dos seus
vinculos, as raz6es nao poderiam ser mais surpreendentes. Num pais onde
se reclama por uma maior estabilidade do emprego, e a fazer fe na fiabilidade das respostas dadas, em Portugal, embora subsista uma percentagem
de trabalhadores que respondeu ter sido uma ops;ao imposta, existe uma
maior percentagem, visivel em todos os niveis etarios, de trabalhadores
24

Dcnominado trabalho temporario pela EUROSTAT. Numa analise quantitativa ao fenomeno do
trabalho a termo, Ribeiro (2002) identifica os grupos-alvo mais sujeitos a regimes de trabalho nao
permanente:
A mao-de-obra feminina, independentemente do pais em an<ilisc;
Os trabalhadores mais jovens, sendo que se, em termos gerais e para a totalidade dos paises da
UE, e no escalao et<lrio dos 15 aos 24 anos de idade que o seu peso e mais elevado, o distanciamento em relas:ao a media comuniraria e maior no escalao dos 25 aos 49 anos de idade;
Ao contrario do que passa nos demais paises europeus, em Portugal o peso do emprego nao permanence, para os individuos com idades compreendidas entre os 15 e os 49 anos e maior nos
que detcm maiores niveis de escolaridade, o que parcce estar associado a uma dificil transi<;:ao
do sistema de ensino para o sistema de emprego, em que o primeiro forma cada vez mais, mas
em <ireas que nao sao solicitadas - conforme se depreende pelas elevadas taxas de desemprego
nos mais jovens e mais escolarizados -, obrigando-os a aceitar actividades menos qualificadas e
vinculos mais predrios;
Portugal apresenta indices de trabalho nao permanente superiorcs na generalidade das actividades economicas, no entanto, os maiores diferenciais verificam-se no sector terciario, em actividades que requerem mais baixas qualifica<;:6es como, por exemplo, o comercio, a hotelaria e a
restauras:ao, os transportes e comunica<;:6es e as actividades imobili,\rias. De salientar, rambem,
um peso muiro significarivo, e com uma grande diferens:a em relas:ao a media comuniraria, do
rrabalho nao permanente face ao emprego por conta de outrem, no sector da constrw;ao civile
obras ptrblicas;
Em Portugal, o rrabalho nao permanence, exceptuando os trabalhadores da agriculrura e pesca
e algum operariado, <Hinge maiores propor~6es na generalidade das profiss6es;
A dura<;:ao dos contratos nao permanentes em Portugal e substancialmente superior a media
comuniraria.
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que referem ter sido sua op<;:ao a escolha de urn regime de presta<;:ao de trabalho corn caracter nao permanente, quando comparamos corn a media
comuniraria.
Quadro 2- Razoes para o trabalho nao permanente (em%), em 1999
EU-15

Portugal

15-24

25-49 50-64

15-24 25-49 50-64

Nao enconcrou trabalho permanence

24,7

43,7

43, 0

39,6

43,3

31,2

Nao quis rrabalho permanence

11 ,4

7,4

16,3

37,8

37,0

51 ,9

Co ntraro de form a-;:ao

40,1

8,2

5,0

2,8

Periodo experimental

3,6

5,9

9,4

6, 2

N ao deu resposra

20,2

34,8

34,9

8, 2

10,8

13, 1

Total das raz6es

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: EUROSTAT (2000) , Enquete su~· les Fm·ces de Travail - Principaux Resultats
199811999, Commission Europenne, Communautes Europennes, Luxembourg.

Tambem em Portugal, de acordo corn os dados do lnquerito
ao Emprego do INE, o recurso aos contratos nao permanentes (e eventualmente precarios) permanece diminuto, se o compararmos corn o
conjunto dos contratos de trabalho. No Q uadro 3 verificamos que,
em 1992, do total de emprego subordinado, 2830400 trabalhadores
(87,8% do total) possuiam urn contrato de trabalho permanente, contra
apenas 3907 00 (12,2%) corn contratos nao permanentes ou de dura<;:ao
limitada.
Ao longo da decada de 90 esta relas:ao parece manter-se corn uma
ligeira tendencia para o aumento da contrata<;:ao nao permanente. Se, em
1994, a relas:ao entre emprego permanente e emprego nao permanente,
em termos de percentagens, era de 89,4/10,6, em 1995 e de 88,9/1 1,1, e,
assim, sucessivamente, sempre numa tendencia de agravamento da precariedade, ate atingir, em 2000, 80,1/19,9.
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Quadro 3- Emprego por conta de outrem*, por tipo de contrato e sexo
TIPO DE

1992

1993

1994

1995

1996

1997**

1998

1999

2000**

2 792.5

2 836.8

2 853.3

CONTRATO

TOTAL

HIM

3 223.3 3 131.5 3 065.2 3 040.4 3 027.5 3 035.8

H

1 779.1

1 720.2 1 670.9

1 639.0

1633.9

1 649.4

M

1143.6 1 411.3 1 394.3

1 401.1

1 393.6

1 386.4

HIM

2 830.4 2 785.2 2 740.0 2 699.8 2 639.7 2 616.9

Contrato
Pertnanente

-

··~

H

1 591.1

1 551.5 1 513.0

1 468.7 1 428.2

1 431.6

1 552.0

1 567.8

1 576.5

M

1 239.3

1 233.7 1 227.0

1 231.1 1 211.5

1 185.3

1 240.5

1 269.0

1 276.8

Contrato nao
Pertnanen te

NSINR

HIM

390.7

339.5

325.2

336.0

376.8

409.3 592.8"' 633.5'** 707.4""

----··

·--

H

187.6

163.6

158.0

167.5

198.8

212.4 302.4'" 3243'" 356T"'

M

20:1.1

175.9

167.2

168.5

178.0

196.8 290.4'" 3092"' 3511""

HIM

2.2

6.8

5.0

3.7

11.0

9.6

0.9

H

1.0

5.1

3.9

2.6

6.9

5.3

0.3

1.2

4.1

4.3

"·---

M

1.2

1.7

l.1

0.6
- - -------

Fonte: INE (2001), lnquerito ao Emprego, Relat6rios trimestrais (1994-2000), Lisboa
(ADAPT).

*Media anual em milhares.
**Primeiro trimestre (media anual nao disponivel).
*** Dados resultantes da agregac;:ao das categorias "contratos corn termo",
"prestac;:ao de servic;:os" e "outro tipo de contrato" introduzidas pelo
Inquerito ao emprego 1999.
****Dados resultantes da agregac;:ao das categorias "contratos corn termo",
"outros" apresentados pelo Inquerito ao Emprego 2000 (1 oT).
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Na generalidade como ilustram os dados estatisticos, embora o recurso aos contratos nao permanentes seja diminuto, quando o comparamos
corn o conjunto do trabalho assalariado, podemos afirmar que, observando o conjunto dos empregos, se esta propon;:ao de "empregos atipicos" nao
se tornou a forma de emprego maiorit<iria, o seu crescimento recente nao
deixa de inquietar. A concentras:ao de contrata<;ao nao permanente parece
verificar-se em certos sectores de actividade ou certos tipos de emprego, o
que nos poded. levar no futuro a pensar que nestes sectores o emprego
poded. progredir sob a forma de "emprego atipico", deixando o trabalho
permanente de consistir a regra.

6. Notas Finais
Problemas contempodneos, como o desemprego ou o reduzido ritmo
de crescimento econ6mico, surgem desvalorizados face a imperatividade
de promos:ao da produtividade e da competitividade das empresas, legitirnando processos que desarticularn todo urn sisterna de valores irnpregnado de preocupa<;6es sociais, que tern sustentado as sociedades ocidentais
ou ocidentalizadas.
Quando a actividade econ6rnica parece entrar numa fase de retorna,
Muitos sao os sectores de actividade e as ernpresas que vivenciarn profundas transforrnas:oes, no sentido de refors:ar a sua posis:ao cornpetitiva.
Nurna boa parte dos casos, o lay-off, as reorganiza<;6es e redirnensionarnentos, quase sempre pela redus:ao do volume global de ernprego,
continuarn a ser as formas mais frequentes de prornover incrernentos na
produtividade.
Os que cornbatern esta abordagern neoliberal clarnarn contra a
ernergencia de urna visao estritarnente eco nornicista, que relega o social, e
denunciarn o cariz falacioso da respectiva argurnenta<;ao de que a excessiva rigidez e, em si mesrna, a razao para o desernprego 25 , tanto por causarern
o desaparecirnento de ernpresas e, logo, a supressao de ernpregos, corno,

25

Vide ABRANTES, Jose Joao Nunes (2001 ), '0 direiro !aboral face aos novas modelos de
presras:ao do trabalho', in IV Congresso Nacional de Direiro do Trabalho - Aetas do Co ngresso,
Livraria Almedina , Coimbra: p. 87 .
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sobretudo, por desincentivarem a cria<;:ao de novos postos de trabalho em
detrimento de processos de inova<;:ao e intensifica<;:ao tecnol6gica.
Mas outras op<;:6es se colocam, tendo como designios a melhoria da
produtividade, da qualidade e da flexibilidade.
0 refor<;:o da competitividade exige capacidade de adapta<;:ao e estruturas e pessoas flexiveis . A adaptabilidade e a flexibilidade tern de ser
enquadradas num esfor<;:o de refor<;:o da competencia e da capacita<;:ao de
pessoas e empresas, ao fim e ao cabo os agentes capazes de gerar riqueza.
Este ultimo elemento justifica o adicionamento de algumas ideias que
nos podem ajudar a reflectir sobre as consequencias das nossas escolhas em
materia de modelo de desenvolvimento e de crescimento econ6mico 26 • Se
por urn lado, o reconhecimento da competitividade das economias
aparece associado aos niveis de bem estar e de qualidade de vida das popula<;:6es, por outro lado, ao contrario do que muitos analistas menos
informados sup6em, nao existe nenhuma evidencia empirica que comprove uma rela<;:ao negativa entre o nivel de protec<;:ao social existente e o nivel
de performance das economias.
A discussao em torno da problematica da flexibilidade do trabalho,
iniciada nos idos anos 80, derivou para o estudo das implica<;:6es ao nivel
da gestao do factor trabalho no contexto do espa<;:o de trabalho, bem como
das respectivas repercuss6es ao nivel do mercado de trabalho, designadamente, a questao da segmenta<;:ao do mercado de trabalho, a partir da distin<;:ao entre o considerado grupo nuclear de trabalhadores e os demais,
que englobando urn conjunto diversificado e heterogeneo de casos e frequente designar por "trabalhadores perifericos".
Limitados na faculdade de despedir, os empregadores, pese os constrangimentos na sua aplicabilidade, usaram de forma perversa a figura do
contrato a termo certo, ao mesmo tempo que foram introduzindo novas
modalidades de contrata<;:ao que, pela sua natureza e elementos caracterizadores, foram sendo integrados num conjunto vasto e heterogeneo - as
modalidades adpicas de contrata<;:ao. Esta classifica<;:ao das movas modalidades de contrata<;:ao como atipicas decorre, quer da incipiente ou inexis-

26

A performance economi ca nao e impediriva da coesao social, pelo que a obrenc;:ao e susrenrabilidade de va nragem comparari va de uma economi a nacional, em termos de longo prazo , e aferida
pela qualidade da globalidade das polfricas ptiblicas.
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rente cobertura legal, quer pelo facto de que quando tipificadas na lei, nao se
enquadrarem nos parametros chissicos das rela<_;:6es contratuais de trabalho.
0 rrabalho tempod.rio, a subcontrata<_;:ao, o contraro de presta<_;:ao de
servi<_;:os, entre outras modalidades introduzidas, nao raras vezes, corn
caracter de excepcionalidade, foram-se convertendo , pelo aumento rapido
e acentuado da sua imporrancia relativa, nao em excep<_;:ao, mas em norma,
e atingem, fundamentalmente, os trabalhadores n ao nucleares .
Introduzidas pelo empregador como uma via para transformar os
custos corn o factor trabalho de fixos em varia.veis, permitiram, ainda,
ao empregador, na grande maioria dos casos, desobrigar-se dos encargos
sociais 27 •
Concomitantemente, para alem dos efeitos perniciosos que incidem
sobre o trabalhador- instabilidade, menor rendimento, maior pressao psicol6gica, entre outros -, sao reconhecidos os efeiros negativos sobre a
sociedade, em geral, e, particularmente, sobre os depauperados sistemas de
seguran<_;:a social, acelerando o desmantelamento do Estado-Providencia e
rompendo corn os valores civilizacionais que estao na base das sociedades
ocidentais.
Note-se, contudo, que multiplos governos europeus, bem coma diferentes institui<_;:6es comunirarias, incentivaram estas praticas precarizantes,
nao s6 coma instrumento de promo<_;:ao da produrividade e da competitividade, mas, igualmente, como meio de cria<_;:ao de mais emprego . Este
ultimo desiderata e amplamente confirmado pelas afirma<_;:6es produzidas
em diferentes estudos promovidos por institui<_;:6es comunirarias, verificando-se, na pratica, que uma parte significativa dos empregos criados,
essencialmente no sector terciario, ocorreu no quadro de expansao das
modalidades atfpicas de contrata<_;:ao.
Este fen6meno nao atinge, rodavia, uma expressao homogenea ao
nfvel do espa<_;:o comunirario: e mais visfvel nos pafses da Europa Central
e do None, onde atinge valores na ordem dos 40%. P01·em, e embora o
fen6meno tenha surgido mais tardiamente nos pafses ibericos, estes sao os
que apresentam urn maior ritmo de crescimento dos indices de precariedade, sendo que Portugal se assume coma o E-M onde, na segunda
metade da decada de 90, o emprego se tornou menos esravel.
27

Ou, como refere Bettencourt (2 00 1: 122) , que permitam
as responsabilidades emergentes do contrato de trabaiho".
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Nao se julgue, contudo, que a precariza<;:ao do emprego e uma
inevitabilidade ou um processo irreversivel. Em Espanha, por exemplo,
apresentando valores elevados, tern-se feito um esfor<;:o e conseguido
alguns resultados no percurso para uma maior estabilidade do emprego.
A precariedade e, sobretudo, uma escolha que, podendo proporcionar
resultados empresariais muito satisfat6rios no curto prazo, pode comprometer a sustentabilidade das estrategias de melhoria da produtividade e da
competitividade, quer das empresas, quer das economias nacionais, no
longo prazo.
Em Portugal o fen6meno da precariedade tern assumido propor<;:6es
preocupantes devido a raz6es de varia ordem, que vao desde a ineficacia
do quadro juridico a incapacidade de fiscaliza<;:ao, controlo e sancionamento de praticas ilegais, mas que conta, ainda, segundo algumas estruturas sindicais e de alguns sectores empregadores, corn a conivencia dos
poderes publicos.
Embora a precariedade tenha vindo a crescer em todos os sectores de
actividade e atingindo a generalidade das profiss6es, das mais qualificadas
as menos qualificadas, os valores de que esta se reveste tendem a oscilar de
modalidade para modalidade. No sector terciario (ex: comercio, restaura<;:ao, educa<;:ao) e na industria transformadora estas modalidades representam uma parte muito substancial das rela<;:6es contratuais de trabalho.
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