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l.INTRODUc;Ao
0 resultado da acc;ao directa do homem nas actividades produtivas - a que
cham amos "trabalho"- exige, dada a sua projecc;ao nas relac;6es econ6micas sacia is impessoais, que se efectue dentro de certas regras. 0 que vale por dizer que
tambem nao pode deixar deter urn a base mensuravel.
Com efeito, tudo se mede, em materia de trabalho como em outros domfnios, vista que tudo se classifica e tudo se ordena. A medida pode ser inicialmente
metrica, mas e sobretudo urn preceito. Porem, o que serve de regra para o trabalho e sempre uma medida ordenada, urn a estrutura de ordem: urn a medida que nao
conduz aos dados, mas provem deles e engloba-os.
A economia do trabalho actua em plena 16gica da ordem, fundamental mente,
par duas raz6es; a) o trabalho eo elemento ordenados essen cia! da economia; b)
os criterios essenciais do metoda cientffico, seja qual foro seu ponto de aplica<;ao,
res idem justamente na ordem das medidas.
As tecnicas e processos parliculares de investiga<;ao, indagac;ao ou explica<;ao devem subordinar-se a essas duas exigencias, que dizem respeito, simultaneamente, ao objecto e as suas formas de conhecimento.
No domfnio do trabalho, as medidas podem ser rna is ou me nos implfcitas ou
explfcitas. N as sociedades modernas, revestem-se de urn canl.cter cad a vez rna is
explicito e concertado. Nao servem, exclusivamente para assegurar a marcha da
sociedade e a extensao da sua base material; visam a permitir a previsao a Iongo
prazo e a propria experimenta<;ao.
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Esta exigencia intrfnseca ao domfnio do trabalho confunde-se, assim, com
as exigencias metodol6gicas pr6prias da ciencia, sempre estribadas em medidas.
Eo que explica que a economia do trabalho tenha acumulado conhecimentos baseados em medidas cada vez mais rigorosas; e, ao mesmo tempo, que tenham
surgido incompatibilidades entre as explica<;6es fundadas nessas medidas cientfficas explfcitas e os imperatives sociais que sup6em medidas extrfnsecas ou implicitas.
No en tanto, ao observador pouco avisado, tudo o que depende do trabalho
se apresenta, ao contnirio do que se acaba de presumir, na maior desordem. Por
exemplo, os dados relatives ao emprego e desemprego nao encontram criterios
coincidentes nas diferentes institui<_;6es que os tratam. 0 estudo dos movimentos
da popula<;ao activa continuam a depender, exclusivamente, de recenseamentos
desfasados no tempo.
A comunica<_;ao social tambem vern contribuindo para esta desordem, difundindo noticias suportadas em sondagens de opiniao, com base em tecnicas do
domfnio da psicologia.
E grande, de facto, a tenta<_;ao de tratar os problemas do trabalho em linguagem tao familiar quanto a que usamos todos os dias. E e mais forte ainda a tenta<;ao por ser o vocabulario das situa<_;6es de trabalho urn dos mais comuns da nossa
civiliza<_;ao. Quase toda a gente recorre a ele quotidianamente para as necessidades da propria actividade e das suas rela<_;6es sociais.
Neste sentido, a economia do trabalho ainda tacteia como ciencia. Mas,
ve-se for<;ada a submeter-se, progressivamente, as exigencias de conceitos mais
rigorosos e de sistema de medida.
A economia do trabalho e, por excelencia, urn domfnio da ordem e da estrutura: as opera<_;6es materiais da produ<_;ao e do trabalho prestam-se, excepcionalmente, bern a medida, vis to que se conformam com estruturas de ordem imperativa. Nao e por acaso que a produ<;ao e o trabalho sao as fun<_;6es sociais em que
encontram o em prego mais fecundo as concep<;6es matematico-16gicas mais modernas da medida e da classifica<_;ao.
Pel a mesma razao existe, neste domfnio, uma correspondencia mais estreita,
que em qualquer outro, entre o comportamento dos homens e a estrutura dos siste-
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mas materia is que os determinam. Isto explica, em grande parte, que as opini6es em
materia de trabalho se reduzam a atitudes mais nftidas, mais enraizadas, mais
convencidas e mais responsaveis do que em outras materias (Friedmann, 1973).
Neste texto, com objectives fundamentalmente academicos, abordam-se
alguns dos principais e tradicionais conceitos e instrumentos de analise da economia do trabalho, sobretudo no que se refere as variaveis explicativas do emprego e
do desemprego.

2. ASPECTOS CONCEPTUAIS

2.1 Conceito e Tipologia do Emprego
0 em pre go e definido por D.Gambier eM. Vernieres (1985) como a "comdos elementos sociais e jurfdicos que institucionalizam a participa~ao dos
indivfduos na produ~ao de bens e servi~os socialmente valorizados".

bina~ao

Esta defini~ao implica, assim, que o estudo das normas, das regras e das
institui<;;6es esteja no cerne da analise do emprego. Por outro !ado, a defini~ao
torna explicita que da produ~ao de bens e servi~os resulte valor acrescentado.
0 estudo do emprego determina urn certo numero de constrangimentos analfticos, o mais forte dos quais deriva da dificuldade das compara~6es internacionais. Com efeito, a propria natureza da no<;;ao de emprego nao remete para a
mesma realidade econ6mica e social em pafses diferentes.
As nm·mas e as regras sociais, nos dias de hoj e, em materia de emprego
(legisla<;;ao do trabalho, modo de gestae da mao-de-obra pelas firmas, modalidades
de ac~ao sindical, ... ) sao contestadas e vem-se abaladas.
0 emprego de dura~ao indeterminada e a tempo inteiro (emprego tfpico),
surgido ap6s a Segunda Guerra Mundial, sofre a concorrencia de urn advento de
formas de emprego atfpicas. Este movimento e, antes de rna is, a consequencia de
urn a mudan<_;a de estrategia das empresas: urn compromisso entre uma tendencia
para a minimiza<;ao do emprego, a fim de rentabilizarem a organiza<;ao, e uma
tendencia para a adapta<;;ao e a flexibilidade.

223

Lusfada

Em termos conceptuais, o emprego classifica-se sob do is pontos de vista: o
econ6mico eo normativo.
Do ponto de vista econ6mico, consideram-se do is nfveis de em prego:
NIVEL MACROECONOMICO- Conjunto de activos que ocupam os pastas de trabalho de urn determinado sector da actividade econ6mica
NIVEL MICROECONOMICO- Posta de trabalho ocupado por uma pessoa activa, numa dada unidade econ6mica
Do ponto de vista normativo, registam-se duas formas de emprego:
EMPREGO ATIPICO - Formas precarias de em prego com duracsao determinada e a tempo parcial.
As caracterfsticas deste emprego atfpico sao:
-Menor integra<;ao do assalariado na empresa;
- Maior maleabilidade da organizacsao para se ajustar aconjuntura.
EMPREGO TIPICO- Emprego de duracsao indeterminada e a tempo inteiro. Constitui a norma do mercado de trabalho.
As caracterfsticas do emprego tfpico sao:
- Emprego assalariado;
- Emprego dependente de urn s6 empregador;
- Emprego estavel e integrado num sistema de promo<;6es;
-Contrato de trabalho (sem limite de, duracsao) normalmente integrado em
conven<;6es colectivas;
-Principal vector de identificacsao e inser<;ao social do indivfduo;
-Fonte principal do rendimento familiar.
EMPREGO PORCO NTA PROPRIA- Conjunto das classes de Trabalhadores por conta propria (com ou sem pessoal ao servicso), Trabalhadores familiares
nao remunerados e Membros activos de sociedades cooperativas
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EMPREGABILIDADE- Probabilidade de encontrar emprego.
As caracterfsticas da empregabilidade sao:
- Decresce com a idade do desempregado e a dura<;ao do desemprego;
- Cresce com a qualifica<;iio profissional do indivfduo.
0 ernprego esta relacionado com a taxa de actividade da popula<;ao activa:
TAXA DE ACTIVIDADE- Rela<;iio da popula<_;ao activa (14-64 anos)
com a popula<_;ao residente
-Taxa de Actividade Bruta =Pop. Activa Total I Pop. Residente
-Taxa de Actividade Liquida =Pop. Activa >14 anos I P. Total >14 a nos

2.2 Conceito e Tipologia do Desemprego
0 desemprego designa o estado de urn indivfduo ou de uma populac;ao privada involuntariarnente (total ou parcial mente) de emprego.
Para definir os desempregados a Organiza~ao Internacional do Trabalho
(OIT) considera tres criterios:
- estar sem trabalho (nao ter efectuado trabalho remunerado de pelo menos
uma hora na ultima semana anterior ao inquerito);
- disponfvel para trabalhar;
procura de urn trabalho (ter tornado disposi~oes concretas no decurso de
urn perfodo recente para procurar urn em prego).

-a

A OIT alarga a sua defini<;ao do desemprego as seguintes situa<;6es:
- as pessoas que, no momenta do inquerito, encontraram urn emprego, mas
devem comec;ar a trabalhar ulteriormente;
-as pessoas suspensas disciplinarmente por uma durac;ao indeterminada.
A tipologia do desemprego, tal como a do emprego, tem do is pontos de vista:
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o econ6mico eo normative.
Do ponto de vista econ6mico consideram-se do is nfveis:
NIVEL MICROECONOMICO- Estado de urn indivfduo privado de urn
posto de trabalho
NIVEL MACROECONOMICO- Subconjunto da popula~ao activa privado de emprego
Do ponto de vista normative, distinguem-se duas formas temporais do desemprego:
DESEMPREGO DE CURTA DURAc;Ao - Procura de emprego ha menos de 12 meses
DESEMPREGO DE LONGA DURAc;Ao - Procura de emprego ha mais
de 12 meses
A popula~ao no desemprego constitui urn subconjunto da popula~ao activa.
A rela~ao entre estas duas variaveis da economia do trabalho traduz a TAXA DE
DESEMPREGO.
A Taxa de Desemprego e calculada "em sentido lato" e "em sentido restrito":
EM SENTIDO LATO: a taxa inclui como desempregados todos os indivfduos sem em prego, desde que se declarem disponfveis para aceitar urn trabalho e
perten~am aos escal6es etarios inclufdos na popula~ao activa (14-64 anos)
EM SENTIDO RESTRITO: apenas sao considerados desempregados os
indivfduos que fizeram diligencias concretas para procurar urn em prego no perfodo
de 4 semanas anteriores ao inquerito. Eo mais utilizado na OCDE.
A tipologia normativa distingue ainda as seguintes formas de desemprego:
DESEMPREGO NATURAL (tese monetarista): Taxa de desemprego
expontfmea de qualquer economia em situa~ao de concorrencia. Com esta taxa de
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desemprego nao ha infla~ao na economia. Se for reduzida gera infla~ao ..
DESEMPREGO ESTRUTURAL: Desemprego ligado a uma altera~ao profundae duradoura do mercado de trabalho, decorrente das mudan~as de estrutura
na actividade econ6mica e/ou na popula~ao activa.
DESEMPREGO CONJUNTURAL: Resulta de urn abrandamento ternporario da actividade econ6mica.
DESEMPREGO FRICCIONAL: Decorre dos prazos de ajustamento provocado pela rnobilidade da mao-de-obra ..
DESEMPREGO SAZONAL: Esta ligado ao movirnento sazonal das actividades econ6micas (e. g. agricultura e turismo)
DESEMPREGO VOLUNTARIO: Situa<siio do indivfduo que recusa o emprego apesar deter as qualifica~oes requeridas, par o salario e as condi~oes de
trabalho oferecidas serem menos atractivas que o nao-trabalho. Esta forma de
desemprego etambem designada de DESEMPREGO DESENCORANJANTE
quando associado asitua~ao do individuo que nao procura emprego porque esta
convencido que o nao consegue.
DESEMPREGO INVOLUNTARIO: Resulta do nfvel de actividade econ6mica nao perrnitir ocupar toda a popula~ao activa disponivel.
DESEMPREGO TECNOLOGICO: Ecausado pela introdu~iio de novas
tecnologias nos processos produtivos. Se os desempregados nao forem reciclados
nas suas qualifica~oes este desemprego torna-se estrutural.
DESEMPREGO DISFAR<;ADO (OU OCULTO): Situa<;ao em que os
individuos ocupam lugares que nao apelarn para todas as suas capacidades ou de
empregos onde a sua produtividade e inferior ao standard estabelecido.
3. ASPECTOS INSTRUMENTAlS
A situa<;ao do mercado de trabalho, em terrnos de emprego e desemprego,
esta associada aos diferentes factores da politica econ6mica e do comportamento
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da gestao ernpresarial.
Vamos aludir a cinco factores principais que induzern avaria~ao do em prego e do desernprego:
Rigidez ou inercia dos
"cl<issica" e "keynesiana");

pre~os

no rnercado dos bens e

servi~os

(teorias

Rigidez ou inercia da negocia~ao salarial (Curva de Phillips);
Dificuldade de
Beveridge);
Evo lu~ao

adapta~ao

aos postos de trabalho criados (Curva de

do Produto Interno Bruto (Lei de OKUN);

Nfveis de capacidade produtiva das unidades empresariais (grau de flexibilidade dos custos do trabalho ).

3.1 0 desemprego associado

a rigidez ou inercia dos pre~os

Existem duas teorias que explicam o desequilfbrio do rnercado de trabalho
associado arigidez ou inercia dos pre~os dos bens e servi~os: a teoria "classica"
ou "monetarista" do desequilfbrio numa 6ptica de oferta; a teoria "keynesiana" do
desequilibro nurna 6ptica da procura.
a) Teoria "classica" ou "monetarista" do desequilfbrio nurna 6ptica de oferta
Quando o pre~o efectivo e inferior ao pre~o de equilfbrio no rnercado de
bens, a oferta e insuficiente relativamente aprocura. Assim, a procura de trabalho
nas ernpresas e tarnbem insuficiente e cria desernprego.
Esta situa~ao, na qual o desernprego provern da insuficiente rendibilidade do
aparelho produtivo e qualificada DESEMPREGO CLASS ICO;
b) Teo ria "keynesiana" do desequilfbrio nurna 6ptica de procura
Quando o pre~o efectivo e superior ao pre~o de equilfbrio no rnercado de
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bens, a procura einsuficiente relativamente aoferta. Nao havendo poder de compra necessaria as empresas reduzem a actividade o que gera desemprego.
Esta situa<;ao, na qual o desemprega provem de urn a insuficiencia da procura de bens dirigida as empresas, por rigidez dos pre~os qualificada DESEMPREGO KEYNESIANO.

e

3.2 0 desemprego associado
de Phillips")

arigidez ou inercia dos salarios ("Curva

A "Curva de Phillips" poe em evidencia uma rela~ao decrescente entre a
"Taxa de Varia<;ao dos Salarios Nominais" e a "Taxa de Desemprego". Trata-se de
uma constata<;ao empfrica estabelecida, em 1958, pelo economista inglesA.W.Phillips.
% de alta dos
salarios nominais

.l
r

Cmva de Phillips

Taxa de Desemprego

u·

U' e interpretado pelos economistas da oferta como sendo a taxa de desemprego nao inflacionista (N AIRU)
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Quando a taxa de desemprego e fraca, resultam dai tens6es salariais e a
taxa de crescimento dos sahirios nominais tende a ser elevada.
Desta rela<_;ao pode-se passar a uma rela<_;ao desemprego-infla<_;ao, supondo
que os salarios constituem uma parte essencial dos custos de produ<_;ao das empresas e, logo, que os pre<_;os e salarios tern uma varia<_;ao relativa sensivelmente
identica. Quando 0 desemprego e demasiado elevado, OS salarios e OS pre<_;OS baixam; quando e demasiado baixo, os salarios e os pre<_;os aumentam.
Leitura "Keynesiana":
Quando a procura aumenta eo desemprego diminui, o trabalho rarefaz-se
nalguns mercados, os empregadores rivalizam entre si para arranjar mao-de-obra
eo nivel de salarios eleva-se. Quanta mais baixo eo nivel de desemprego, mais
considenlveis sao a procura excedent<iria de trabalho e a subida dos salarios. Assim, a partir do momenta em que as empresas repercutem o aumento dos seus
custos nos pre<_;os de venda, estes crescem automaticamente.
Quando o crescimento dos anos 60 atingiu o auge, o "pleno emprego" provocou,
com efeito, a explosao salarial prevista para esta correla<_;ao. A 16gica da Curva de
Phillips impunha-se a todos: demasiado perto do plena emprego, a infla<_;ao amea<_;a
Quando a crise chegou aos paises da OCDE, nos anos 70, a 16gica da Curva
de Phillips pretenderia (por simetria) que o abrandamento do crescimento e a sub idado desemprego pressionasse os salarios para baixo. Nao aconteceu nada disso.
Ao Iongo de toda a decada que se seguiu ao primeiro "choque petrolffero",
a parte dos salarios no valor acrescentado aumentou continuamente, passando de
63 para 69%, enquanto que o desemprego se multiplicava por do is.
A "estagna<_;ao", esse mal dos anos 70 (combina<_;ao de desemprego e de
infla<_;ao) era inexplicavel em termos de "Curva de Philips", para a qual de via
existir urn a coisa e outra, mas nunca os do is males ao mesmo tempo.
Porque e que os salarios continuam a aumentar apesar da subida do desemprego?
A Teoria dos "insiders/outsiders" da a seguinte explica<_;ao:
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As negociac;6es salariais nao sofrem influencia dos desempregados, muito
simplesmente devido ao facto de os salaries serem negociados par aqueles que
tern emprego e, portanto, determinados de maneira a protegerem o emprego dos
que ja o tern, e nao de maneira a tornar empregaveis os que nao o tern. Ora, para
proteger o proprio emprego, basta adaptar o salario aevoluc;ao da produtividade
real dos empregados e nao aprodutividade potencial dos desempregados.

3.3 0 desemprego associado adificuldade de adapta~ao de trabalho da
oferta de emprego ("Curva de Beveridge")
Urn elemento importante do funcionarnento do rnercado de trabalho e a
existenciade mecanismos que favorer;em a adequar;ao das caracteristicas dos tmbalhadores aos a tributes do posto de trabalho.
A existencia de barre ira arnobilidade dos indfviduos tendera, par um ]ado, a
gerar problemas econ6m icos de produtividade urn a vez que cria deficuldades aos
ensaios de adaptac,:ao dos trabalhadores a diferentes tipos de postos de trabalhos e,
por outro lado, a manter em aberto ofertas de emprego. Neste segundo caso,
urn a porc;ao de desernprego seria produzida pela inadequac;ao das caracteristiscas
dos desempregados aos requesitos dos pastas de trabalho criados.
A "Cmva de Beveridge" e uma cmva decrescente que ilustra a relac,:ao,
normal mente in versa, que se estabelece entre a "Taxa do Desemprego" e a "Taxa
de Vagas" (racio entre o numero de ofertas por satisfazer e a popular;ao activa).
Trata-se de uma constatac;ao introduzida pelo Lorde Beveridge que, na Inglaterra,
conduziu a institucionalizac,:ao do Estado-Providencia (Relat6rio Beveridge, em 1943).
Alterac,:oes de uma relagao estavel entre a taxa de desemprego e as vagas
disponfveis sao interpretadas como urn aumento da dificuldade de adaptac,:ao de
trabalhadores desempregados aos postos de trabalho criados.
Os movimentos ao Iongo dessa relagao estao relacionados com as variac,:6es da procura de trabalho resultantes da evoluc,:ao da actividade econ6mica.
Quando a taxa de desemprego cresce, as pessoas aprocura de emprego, aceitam
rna is facilmente qualquer emprego que lhes proponham.
Geralmente, a interpretac,:ao do funcionamento do mercado de trabalho com-
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bina a analise da "Curva de Beveridge" com a analise da "Curva de Phillips".
Movimentos simultaneos destas curvas aparecem, em geral, associados a
alterac;6es no processo de funcionamento do mercado de trabalho; por exemplo,
deslocac;6es para baixo de ambas as curvas geram melhoria do desemprego.
Movimentos apenas da "Curva de Philips" sao, em geram, atribufveis a
alterac;6es no processo negocial, envolvendo nomeadamente os salarios ou alterac;6es de expectativas quanta a inflac;ao.
Movimentos da "Curva de Beveridge" aparecem associados a alterac;6es
no processo de afectac;ao dos trabalhadores as vagas de empregos disponfveis. Uma
deslocac;ao da curva para a esquerda tende a indicar uma melhoria da adequac;ao
entre a oferta e a procura de trabalho. Uma deslocac;ao da curva para a dire ita (ou
seja, urn aumento da taxa de empregos vagos, para urn mesmo nfvel de taxa de
desemprego) traduz urn crescimento do desemprego friccional (tipo de desemprego
que decorre dos prazos de ajustamento resultantes da mobilidade da mao-de-obra).
Movimentos ao Iongo das curvas estao relacionados com alterac;6es no nfvel de actividade. Nestes casas, qualquer reduc;ao adicional do desemprego deve
envolver (tudo oresto constante) maiores nfveis de vagas por preencher, porque
as empresas requerem mais trabalhadores, sendo a disponibilidade e adaptac;ao
destes as vagas existentes sucessivamente menor e acrescimos nos salarios com
repercuss6es sabre a taxa de inflac;ao.
3.4 0 desemprego associado a evoluc;ao do PIB ("Lei de Okun")
Arthur Okun, de Yale, estudou o crescimento econ6mico eo desemprego.
Descobriu que nfveis mais elevados de crescimento econ6mico sao acompanhados por urn nfvel mais baixo de desemprego: para cada 2,2 pontos percentuais de
crescimento do PIB real, o desemprego cai 1 ponto percentual.
Okun foi urn dos mais influentes economistas do Conselho de Assessores
Econ6micos dos presidentes Kennedy e Johnson. Nos anos 60, p6s em evidencia
urn a relac;ao entre a "Taxa de Desemprego" eo "Crescimento Econ6mico". Mostrou que urn a reduc;ao da diferenc;a entre o PIB efectivo eo PIB* potencial determina uma descida da taxa de desemprego.
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%PIB
%PIB"

PIB"
I"'
,/

/

PIB<PIB. =DESEMPREGO
/

PIB efectivo =Soma dos VAB 's das actividades econ6micas
PIB * potencial= PIB resultante de plena em pre go dos recursos produtivos.
PIB < PIB * - 0 produto a crescer abaixo do seu potencial provoca desemprego.
PIB>PIB *- A falta de mao-de-onra disponfvel implica pagar salarios elevados que se reflecte na subida da inflac~ao.
PIB- PIB* ="Gap" ou margem de actua~ao da poHtica econ6mica.
3.5 0 desemprego associado acapacidade produtiva empresarial
A rela<;ao com a varia<;ao da capacidade produtiva traduz o GRAU DE
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FLEXIBILIDADE DOS CUSTOS DO TRABALHO (f) que se apura no nkio:

f

=

1 + (Varia~ao da Taxa de Desemprego)
1 + (Varia~ao Taxa Utili z. Capacid. Produtiva)

-1

Graficamente, uma deslocac;ao para cima e para a direita da curva que
relaciona aquelas duas variaveis, sugere urn desajustamento entre a oferta do trabalho, aos custos dos salarios prevalecentes, eo stock de capital.
4. COMPORTAMENTO DO DESEMPREGO NA ECONOMIAPORTUGUESA
A analise da prime ira decada, p6s adesao aUniao Europeia, aluz dos dados
tratados pelo Banco de Portugal - com a utilizac;ao dos instrumentos
conceptualizados, sugere o comportamento do desemprego na economia portuguesa, a seguir explicitado.

4.1 Movimentos da "Curva de Beveridge"
0 desemprego, em Portugal, e basicamente friccional, is toe, resulta fundamentalmente do imperfeito ajustamento entre a oferta e a procura de trabalho.
Este ponto e sugerido pela evoluc;ao da "Curva de Beveridge" que, como o
grafico ilustra, mostra uma relac;ao relativamente estavel nos anos subsequentes a
adesao aComunidade Europeia (1986). Entre 1989 e 1992, registou urn movimento para a esquerda, sugerindo que a reafectac;ao e os factores de negociac;ao
sal aria! conduziram a uma melhoria da adequac;ao da populac;ao activa.
Com a recessao econ6mica de 1993-1994, a evoluc;ao situou-se ao Iongo da
curva, conduzindo arap ida deteriorac;ao do mercado de trabalho.
Em 1995 e 1996, a curva registou urn desvio para a direita, para os valores
observados na altura da adesao ou seja, no perfodo do ciclo anterior, o que
indica uma deteriorac;ao do processo de adequac;ao das qualificac;6es. Na realidade, o peso dos trabalhadores nao qualificados, relativamente ao numero total
de assalariados, passou de 18,5% em 1985 para 19,3% em 1993.
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A evolu<;:ao verificada em 1997 da taxa de vagas e da taxa de desemprego
aponta para uma situa<;:ao de ligeira melhoria, dado o maior incremento da taxa de
vagas relativamente ao nivel do desemprego.
No en tanto, o aumento recente do m1mero de vagas disponfveis tera resultado mais do efeito administrative das polfticas activas de prorno<$aO do em prego do que do agravarnento subito de desajustamento entre as qualificag6es dos
trabalhadores e os atributos requeridos pelos novas postos de trabalho.
CURVA DE BEVERIDGE
TAXA DE VAGAS VERSUS
TAXA DE DESEMPREGO
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Taxa de desemprego
Fonte: lNE e Instituto do Emprego e Formagao Profissional.
Parece, portanto, nao existir evidencia de altera<;6es estruturais no processo de afecta<;:ao dos activos aos postos de trabalho. A eliminagao de obstaculos a
mobilidade da mao-de-obra, quer geografica quer profissional , pode ser urn elemento irnportante para reduzir os problemas relacionados como desencontro entre as qualificag6es dos trabalhadores e os atributos do posto de trabalho. Com
efeito, a grande maioria dos fluxos de emprego parecem processar-se dentro da
mesma regiao ..
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Por outro lado, o numero de trabalhadores desempregados a receber subsidio de desemprego e subsidio social de desemprego registou urn forte acrescimo
entre 1990 e 1992, na sequencia da legislac;;ao aprovada em 1989, tendo-se acentuado em 1993 e 1994 como aumento do desemprego. A alterac;;ao do regime de
protecc;;ao no desemprego, ainda que desejavel, enquanto seguro social, podera ter
efeitos indesejados sabre a durac;;ao do desemprego.

4.2 Movimentos da "Curva de Phillips"
Em Portugal, o impacto das alterac;;6es cfclicas da economia do mercado de
trabalho resulta mais do ajustamento rapido dos salarios do que da magnitude dos
fluxos de trabalhadores (derspedimentos, recrutamentos, safdas voluntarias, etc.).
Isto significa que o ajustamento do mercado de trabalho a choques na procura no
mercado dos produtos parece fazer-se sobretudo pela via dos prec;;os (dos salarios) do que pel a via das quantidades (volume de emprego).
A forte sensibilidade dos salarios reais ao nivel do desemprego e uma caracterfstica do mercado de trabalho portugues que tern sido frequentemente invocada
nos relat6rios do Banco de Portugal. Esta flexibilidade do mercado de trabalho em
Portugal e tam bern urn elemento distinto em relac;;ao ao de outros pafses europeus,
que observam nfveis de desemprego significativamente mais elevados.
A flexibilidade dos sahirios reais favorece urn ajustamento rapido dos mercados de trabalho a alterac;;6es dos fluxos de criac;;ao e destruic;;ao de postos de
trabalho. Tern sido, de facto, documentada a existencia de uma relac;;ao forte e
estavel entre os salarios nominais, a taxa de inflac;;ao e a taxa de desemprego.
Com efeito, entre 1986 e 1988, a taxa de desemprego registou uma queda
notavel, de 7,5% para 5,3%, que foi acompanhada por uma desacelarac;;ao progressiva dos salarios nominais.
Este comportamento esgotado, contudo, em 1988/90 e, desde entao, aos
decrescimos adicionais da taxa de desemprego tern estado associadas acelerac;;oes sucessivas dos salarios nominais.

0 grafico ilustra esta evoluc;;ao, sugerindo que a "Curva de Phillips" se tera
deslocado para a esquerda ate 1988,estabilizando desde entao. A deslocac;;ao da
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cmva no sentido indicado e consistente com uma quebradas expectativas inflacionistas
no mercado de trabalho, e a passagem dessa desloca~ao desde 1988 mostra claramente as dificuldades registadas neste domfnio ate 1996. Nos anos mais recentes
(1997/1999) o comportamento dos salarios traduziu-se num acrescimo nominal e
real que e compatfvel com uma redu~ao significativa da taxa de desemprego.
CURVA DE PHILLIPS
REMUNERAC::OES NOMINAIS VERSUS
TAXA DE DESEMPREGO
Fonte: INE e Banco de Portugal
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Em termos prospectivos, esta situa~ao mostra como e importante conseguir
ganhos de credibilidade no mercado de trabalho e retomar o processo de quebra
das expectativas inflacionistas neste mercado, de forma a prosseguir a imprescindivel desinfla~ao da economia com custos mfnimos em termos de desemprego.

4.3 Comportamento da "Lei de Okun"
A experiencia do mercado de trabalho em Portugal, mostra que o desemprego e fortemente sensfvel aevolu~ao cfclica da actividade econ6mica.
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A analise da economia portuguesa sugere que, no media prazo, isto e ao
Iongo de urn ciclo econ6mico, com urn desfasamento de cerca de urn ana, uma
taxa de crescimento do PIB na ordem dos 2,8% conduz aestabilidade da taxa de
desemprego.
Crescimentos superiores tern estado associados a uma redu~ao da taxa de
desemprego, relativamente ao crescimento do PIB, numa propor~ao 1:2; ou seja, e
necessaria urn crescimento do produto de cerca de 2 pontos percentuais acima
dos referidos 2,8% para que a taxa de desemprego caia 1% urn ana mais tarde.
No periodo 1986/1998, o crescimento do produto impulsionou significativamente a procura do trabalho que se traduziu num aumento clara da utiliza~ao do
factor trabalho, como se demonstra nos dados do quadro seguinte:

ANO

Taxa de
cres. do PIB

Var.%
+28%

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

4,1
5,1
4,0
5,5
4,2
2,5
1,8
- 1,2
0,8
2,3
3,6
3,8
4,2

+ 1,3
+ 2,3
+ 1,2
+ 2,7
+ 1,4
-0,3
-1,0
-2,8
-2,0
-0,5

+ 0,8
+ 1,0
+1,4

Media
Cicio

A

A

+ 1,8

- 1,3

Taxa de
desemnrel!o
8,4
7,1
5,7
5,0
4,7
4,1
4,2
5,5
6,8
7,2
7,3
6,7
5,5

Var.%
Anual

Media
Cicio

-

- 1,3
- 1,4
-0,7
-0,3
-0,6

A

-0,9

+0,1
+ 1,3
+ 1,3
+ 0,4
+ 0,1

A

+ 0,6

-0,6
-1,2

A evolu~ao da rela~ao do crescimento do PIB e do crescimento do emprego, no mesmo perfodo, esta traduzida no grafico seguinte:
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CRESCIMENTO DO PIB E DO EMPREGO
Fonte: INE e Banco de Portugal
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4.4 Movimentos da taxa de utiliza~ao da capacidade p mdutiva
Em Portugal, verifica-se que depois de uma acentuada melhoria a seguir a
1986, associada ao emprego de postos de trabalho pouco qualificados, aquela relac;ao agravou-se a partir do inicio da decada de 90.
A relativa insensibilidade da taxa de desemprego a alterac;oes das taxas de
utilizac;ao da capacidade produtiva, no periodo 1994-96 (retoma da economia) reflectiu o desajustamento entre a oferta do trabalho eo stock de capital naquele
perfodo.
A evoluc;ao verificada nos ultimos anos (1997 -99) regista urn a melhoria neste
parametro de comportamento do mercado de trabalho.
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TAXA DE UTILIZA<;AO CAPACIDADE PRODUTIVA
VERSUS TAXA DE DESEMPREGO
Taxa de
desemprego (%)

9
8
7
6
5

4
1991
3
2

Taxa de utiliza<;ao
da capacidade
produtiva (%)

1
70

72

74

76 78

80

82 84

86

88

90

4.5 Conclusoes
0 comportamento do mercado de trabalho em Portugal, no perfodo p6s
adesao aUniao Europeia (1986/1996), relacionado com os movimentos do emprego/desemprego, pauta-se pelos seguintes aspectos principais:
a) Emprego de natureza friccional, ou seja, resultante do imperfeito ajustamento entre a oferta e a procura de trabalho;
b) A maioria dos fluxos de emprego processam-se dentro da mesma regiao
do pais;
c) Agravamento do peso do trabalho nao qualificado relativamente ao total
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doemprego;
d) Acrescimo do numero de trabalhadores a receber subsidio de desemprego, no perfodo observado;
e) Desemprego sensfvel aevolu<;ao da actividade econ6mica, quando a taxa
de crescimento do PIE e superior a 2,8%;
f) Queda do desemprego compatfvel como acrescimo nominal e real dos
salarios;
g) Algum desajustamento entre a oferta do trabalho eo stock de capital.
5.REFLEXOESSOBREODESEMPREGONAUNIAOEUROPEIAENOSEUA
0 desemprego da UE nao e comparavel como desemprego nos EUA.
0 que ecompanivel ea "margem de reabsor<;ao do desemprego" de ambos
os pafses, de acordo com a regula~ao dos ciclos econ6micos das duas economias.
A "margem de absor<;ao do desemprego" e a diferenc;a entre as taxas de
desemprego, no ponto forte e ponto fraco, do ciclo econ6mico(CE) de urn a mesma
economia.

UE

EUA

Tx. de Desemprego
P Forte do CE

Tx. De Desemprego
P. Fraco do CE

Margem reabsor'>ao
Do Desenmrel!o

9%
5%

12%
R%

12%-9 % =3%
R%-5 % :3%

A diferen~as na taxa de desemprego no ponto forte do ciclo econ6mico,
entre 9% na UE e 5% nos EUA, pode explicar-se pelos seguintes factores:
- A fixac;ao de salarios mfnimos na UE sao dissuadores do emprego em
cerca de 0,5 a 1%;
- Os subsidias de desemprego mais favoraveis na UE explicam cerca de
0,5% do desemprego;
- Os custos de despedimento e legislac;ao do trabalho (flexibilidade de horarios, horas extra, etc) explicam cerca de 1% do desemprego;
-As diferenc;as de criterios das estatfsticas do desemprego, explicam cerca
de 1% do desemprego. (a)
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(a) Nos EUA(e o Reina Unido, na UE) s6 se considera como desempregado o indivfduo que recebe qualquer apoio estatal. Assim, muitas pessoas
preferem estar na situac;ao de inactivos, porque os fracas subsfdios atribufdos sao pouco atractivos para que elas se declarem desempregadas.
Por exemplo, o Reina Unido, em 1982, reduziu 190 mil desempregados que
nao se candidataram ao subsidio. Em 1983, deixaram de contaros idosos e reduziram mais 160 mil desempregados. Em 1988, cortaram o subsidio aos jovens e
eliminaram mais 90 mil desempregados. Em 1996 substitufram o subsidio por uma
"ajuda" e eliminaram mais 140 mil. Assim, no total eliminaram 600 mil pessoas ao
desemprego.
As taxas de desemprego tambern nao explicam total mente as diferenc;as do
nfvel de desemprego entre a UE e os EUA.
0 desemprego resulta de 2 mecanismos fundamentalmente diferentes:

-Taxa de separac;ao (ritmo de destruic;ao dos empregos);
- Tempo media no desemprego (rapidez com que os desempregados encontram novo emprego)
Nos EUA cerca de 2% da populac;ao activa perde o seu emprego todos os
meses. Na UE e 5 vezes menos.
Nos EUA urn desempregado esta em media 3 meses no desemprego. Na
UE esta cerca de 1 ano.
Em conclusao: o desemprego americana e mais frequente e mais breve que
o desemprego europeu.
Naturalmente, a estas oposig6es na analise do mercado de trabalho
correspondem propostas muito diferentes em materia da polftica do emprego entre
os dois espac;os econ6micos.
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