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EDITORIAL

A revista Organizações e Trabalho dá continuidade à publicação de artigos selecionados a
partir do conjunto de comunicações apresentadas nos Encontros nacionais e internacionais
de SIOT. Neste número duplo da revista, 47-48, os dois primeiros artigos são,
respetivamente, da primeira conferência e da segunda mesa-redonda do XVII Encontro
Nacional de Sociologia Industrial das Organizações e do Trabalho (ENSIOT). Os três
artigos seguintes fazem parte de um conjunto mais vasto, sendo que os primeiros já foram
publicados no número anterior da revista, e foram selecionados a partir das comunicações
apresentadas no II International Meeting of Sociology (ISSOW). Estes encontros foram
promovidos pela Associação Portuguesa de Profissionais em Sociologia Industrial, das
Organizações e do Trabalho (APSIOT). O XVII Encontro Nacional decorreu em
novembro de 2017, na ESCE-Instituto Politécnico de Setúbal. O II International Meeting
em novembro de 2016, na FCT-Universidade Nova de Lisboa, Caparica.
Com o desígnio de contribuir para a afirmação da Sociologia enquanto campo profissional
e para o reposicionamento e do debate teórico-ideológico em torno do trabalho e do
emprego, fatores de desenvolvimento de identidade e de coesão social, efeitos dos
processos de mudança social e económica na esfera do trabalho, das profissões e das
organizações, os encontros reuniram dezenas de participantes e foram apresentadas
dezenas de comunicações, sendo que no Encontro Internacional estiveram representadas 8
nacionalidades.
Face à qualidade dos trabalhos apresentados, as Comissões Organizadoras dos Encontros,
a Direção da APSIOT e da Revista Organizações e Trabalho entenderam selecionar e
publicar um conjunto de artigos, devidamente revistos e adaptados ao formato de artigo,
os quais compõem o nº 47-48 da Organizações e Trabalho.
A revista abre com um artigo de Ilona Kovács - As tendências de mudança no emprego:
debates recentes – no qual é identificado um conjunto de fatores responsáveis pelas
mudanças no emprego. Por um lado, há “o discurso dominante baseado no determinismo
tecnológico e no mito do mercado, do individuo empreendedor e da flexibilidade do
trabalho, apontando uma única tendência de mudança determinada pelas forças do
mercado e da evolução tecnológica”; por outro lado, há as perspectivas críticas que
valorizam as condições socioeconómicas, institucionais e as opções políticas. Após
confrontar estas perspetivas contrastantes da realidade, segue-se o debate sobre o
desemprego e a polarização do emprego na revolução digital. Por fim, destaca-se o
confronto crítico das soluções propostas, face às ameaças e às possibilidades criadas pela
revolução digital.
Hermes Augusto Costa assina o artigo A Regulação do Mercado de Trabalho: Temas,
Atores e Desafios no qual argumenta “que não há regulação laboral sem emancipação
social”. Começa por passar em revista alguns dos temas que marcaram a agenda das
relações laborais em Portugal nas últimas décadas, com destaque para a persistência da
precariedade mesmo no contexto político “pós-austeridade” iniciado em 2015. Centra-se
depois no papel de atores institucionais na regulação laboral e no posicionamento de
atores sociais sobre o futuro do trabalho. Seguidamente enuncia os desafios que se
colocam à regulação laboral assentes, por um lado, na superação de obstáculos e, por
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outro lado, no ajustamento aos novos tempos da “indústria 4.0”. Para concluir o autor
sistematiza algumas propostas para o futuro do trabalho emanadas de uma simulação
pedagógica pioneira realizada na Universidade de Coimbra.
A qualidade do emprego em tempos de crise, de Maria da Conceição Cerdeira e João
Dias, compara as principais tendências de evolução da qualidade do emprego na União
Europeia, no período da crise. A qualidade do emprego é expressa num índice sintético,
baseado em quatro dimensões: i) a qualidade dos salários; ii) a qualidade do tempo de
trabalho; iii) a qualidade do conteúdo do trabalho e do seu envolvimento e iv) a segurança
no mercado de trabalho. Os resultados do estudo evidenciam uma degradação do índice
geral da qualidade do emprego no conjunto dos países da UE, cujos responsáveis por esse
declínio são os grupos de países do regime liberal e da Europa do Sul. A análise
desagregada das diferentes componentes revela tendências paradoxais e contraditórias que
se atribuem, em grande parte, à supressão dos empregos com frágeis relações contratuais e
de fraca qualidade.
Deise de Jesus Soares Nunes, Wagner Salles e Maiara Oliveira Marinho contribuem com
o artigo intitulado Nunca parei para pensar nestas perguntas...: uma análise sobre o
contexto de trabalho dos professores de educação física em academias de ginástica no
Rio de Janeiro. Os autores propõem-se identificar e analisar os fatores susceptíveis de
incidir de forma danosa nos vínculos formais de trabalho. Os resultados da investigação,
aplicado o PROART a 115 professores em contexto de trabalho, apontaram para um
cenário de trabalho nocivo na perspectiva da jornada e das condições que degradam a
condição de seres humanos. Observou-se ainda que há indícios de que o trabalho danoso
tem sido agregado às práticas organizacionais, de forma naturalizada e banal e que os
próprios trabalhadores criam reações psicológicas de autocontrole, fazem dos valores da
empresa os seus próprios valores, orgulham-se de fazer parte da organização e escondem a
oposição existente entre os interesses dos empregados e dos empregadores, assumindo um
clima de pseudoliberdade.
Finalmente, o artigo intitulado Gestão disfuncional: os impactos sobre a relação
trabalhador-organização em empresas privadas e mistas no Rio de Janeiro, é da autoria
de Wagner Salles, Daniela Salomão Ach, Jacqueline Santana Silva e Fernando de Oliveira
Vieira. Com o objetivo de identificar os fatores de impacto na relação trabalhadororganização e de perceber como a gestão influencia a dinâmica desses fatores, foi aplicado
o PROART a 100 indivíduos, com vínculo laboral a empresas privadas e mistas, no Rio
de Janeiro. Os resultados revelaram que a maioria dos trabalhadores está sob níveis
médios de riscos psicossociais (situações limites) e que exigem ações a curto prazo.
Verificou-se ainda que a natureza das práticas organizacionais, caracterizadas por um
estilo de gestão normativo, promove sobrecarga e mal-estar no trabalho.

Maria Manuel Serrano
Paula Urze
Fátima Assunção

ARTIGOS

AS TENDÊNCIAS DE MUDANÇA NO EMPREGO: DEBATES RECENTES

Ilona Kovács
Resumo Nas últimas décadas o emprego sofreu grandes mudanças nas quais um conjunto de
fatores interligados teve e continua a ter uma grande importância, tais como a globalização da
economia, as novas tecnologias, as políticas neoliberais, a flexibilização das estruturas
organizacionais, entre outros. Porém, não há consenso no que diz respeito a natureza e aos
fatores dessas mudanças. O discurso dominante baseado no determinismo tecnológico e no
mito do mercado, do individuo empreendedor e da flexibilidade do trabalho, apontando uma
única tendência de mudança determinada pelas forças do mercado e da evolução tecnológica,
contrasta com as perspectivas críticas que ressaltam o papel das condições socioeconómicas,
institucionais e das opções políticas. A parte introdutória do artigo confronta essas duas leituras
contrastantes. A segunda parte incide sobre o debate mais recente sobre o desemprego e a
polarização do emprego na revolução digital. A última parte é dedicada às notas conclusivas,
com destaque para o confronto crítico das soluções propostas face às ameaças e às
possibilidades criadas pela revolução digital.
Palavras-chave Emprego, desemprego, discurso dominante, perspetiva crítica, revolução
digital

1.

Leituras contrastantes sobre as mudanças no emprego

1.1. O discurso dominante
A época em que vivemos, segundo o discurso dominante que inspira as políticas e as
práticas, é a época na qual a globalização, as tecnologias de informação e comunicação e
o mercado livre conduzem ao dinamismo económico e ao bem-estar geral. As
oportunidades aumentam para todos, mas o seu aproveitamento depende da capacidade
competitiva das regiões, países, empresas e indivíduos. Os avanços tecnológicos no
contexto do mercado livre à escala global levam a uma nova era de crescimento,
competitividade e inovação (Sahlman, 1999). O problema central, segundo o discurso
dominante, reside na existência de bloqueios ao livre funcionamento dos mercados.
Apenas quando as empresas podem procurar livremente a máxima eficiência no mercado
global, é possível o crescimento económico. Daí a necessidade de abrir os mercados,
desregulamentar a economia, privatizar os sectores estratégicos e serviços públicos,
flexibilizar o mercado de trabalho, reduzir a proteção social e responsabilizar os
indivíduos pela sua situação no mercado de trabalho. A remoção das instituições de
regulação do mercado de trabalho permite uma maior liberdade de ação para as empresas
no uso do trabalho com o objetivo de serem mais competitivas. Esta evolução é
apresentada como fatal e inquestionável. Por conseguinte, o que é exigido dos indivíduos,
das organizações e da sociedade em geral, é a sua melhor adaptação às mudanças
inevitáveis.
Nesta ótica, a evolução tecnológica em interação com o mercado livre, leva à
substituição do modelo piramidal das empresas pelo modelo em rede, na qual todos os
ORGANIZAÇÕES E TRABALHO, nº 47-48, 2018, pp. 9-22
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participantes contribuem para a criação de valor. As organizações deixam de ser estruturas
baseadas em empregos e tornam-se redes no seio das quais se realiza o trabalho. Está a
emergir a era pós-emprego, na qual abundam os freelancers. O trabalhador assalariado dá
lugar ao trabalhador empreendedor que gere o seu negócio, a sua formação, a sua carreira
e também a sua segurança (Handy, 1984; Bridges, 1994).
Este mito do empreendedorismo e da individualização das relações de trabalho e
atualmente é reforçado. Publicações recentes divulgam a ideia que a revolução digital leva
à expansão de um novo tipo de economia com diversas designações, tais como: economia
freelancer, economia on-demand, economia colaborativa (sharing economy), gig
economia, ou, mais geralmente, economia de plataforma baseada na ligação entre procura
e oferta de informação, bens e serviços físicos e serviços prestados digitalmente à escala
mundial através da intermediação de plataformas digitais.
A expansão da economia freelancer é baseada nas tecnologias de informação que, por
um lado, levam ao maior uso do mercado para a coordenar as atividades económicas,
deste modo as pessoas não necessitam de trabalhar submetidas à hierarquia
organizacional. Por outro lado, as tecnologias de informação geram uma época de
hiperespecialização porque permitem que as tarefas complexas sejam divididas numa série
de micro tarefas de rotina que podem ser externalizadas e subcontratadas a uma multidão
de prestadores de serviços de todo o mundo (Malone et al, 2011).
Os relatórios do Fórum Económico Mundial e da Comissão Europeia ilustram bem a
versão recente do discurso dominante. O Relatório do Fórum Económico Mundial,
baseado num inquérito realizado junto aos maiores empregadores do mundo, indica que as
organizações tendem a ser cada vez mais flexíveis, tendo um núcleo cada vez menor de
empregados em tempo integral para funções fixas. A maior parte do trabalho tende a ser
realizada com recursos humanos externos através de formas flexíveis de trabalho, tais
como trabalho remoto, trabalho por chamada, espaços de co-working, equipas virtuais,
plataformas de freelancers e de talentos online (World Economic Forum, 2016).
As considerações da Comissão Europeia, vão no mesmo sentido. A arquitetura das
empresas muda devido à internet e às tecnologias digitais. As empresas têm de flexibilizar
ainda mais o trabalho através de contratos a curto prazo e de novas formas de trabalho. A
tendência é o aumento crescente dos freelancers digitais no seio de uma economia
colaborativa. Surgem assim, novas e exuberantes oportunidades para aqueles que estão à
margem do mercado de trabalho por não encontrarem emprego estável. A capacidade de
escalar rápida e internacionalmente é fundamental para as empresas, sem a qual não
conseguem transformar a multidão de trabalhadores disponíveis à escala global numa
parte da cadeia de valor. O aumento da economia gig cria um ambiente dinâmico em que
posições temporárias são comuns e as organizações contratam trabalhadores
independentes para compromissos de curto prazo. Toda essa transformação significa
passar do trabalho como emprego à economia aberta de talentos, de empregados para
fornecedores independentes de serviços (European Comission, 2016).
1.2. As perspetivas críticas
Segundo as perspetivas críticas orientadas para a humanização e valorização do trabalho,
o problema central é a submissão da sociedade ao mercado e à globalização competitiva.
As políticas neoliberais e a difusão das tecnologias de informação e comunicação
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facilitaram a difusão de uma nova organização da produção baseada na fragmentação e
dispersão geográfica dos processos produtivos à escala global e sua integração em rede.
Com o objetivo de produzir mais, melhor, mais rapidamente e com menores custos, as
empresas se centram em atividades geradoras de maior valor acrescentado (core business)
e externalizam, subcontratam e deslocalizam as outras atividades para regiões de baixos
salários. A prevalência da lógica financeira implica o abandono dos objetivos sociais por
parte das empresas e a sua transformação numa máquina ao serviço da maximização dos
dividendos e do valor bolsita. A empresa corre o risco de deixar de ser lugar de
integração, de identidade e coesão social (Peyrelevade, 2008; Stockhammer, 2010;
Sennett, 2015).
A maior liberdade concedida às empresas para a utilização do trabalho, em busca de
uma maior eficiência, em vez de conduzir ao aumento do bem-estar geral, leva ao
desemprego, a rendimentos de trabalho decrescentes, à intensificação da insegurança, à
degradação da qualidade de vida e ao enfraquecimento da coesão social. A ameaça à
coesão social é reforçada pela remoção simultânea das estruturas e instrumentos de
regulação e de proteção social que resulta na desproteção dos trabalhadores, e da
sociedade em geral, face aos efeitos nefastos do mercado.
Para os críticos, o pós-salariado é um retrocesso social que acarreta consequências
negativas do ponto de vista da coesão social (Castel, 1995; Castillo, 2005; Gorz, 1997). O
pós-salariado significa apenas que as empresas podem selecionar livremente, numa
abundante reserva de prestadores de serviços, aqueles que oferecem o melhor serviço ao
preço mais baixo (Gorz, 1997). Ao mesmo tempo, o abandono de algumas das
responsabilidades básicas por parte do Estado, no âmbito da regulação do trabalho, abre
caminho para a informalização e desinstitucionalização do emprego (Beck, 2000; Galini,
2002).
A perspetiva crítica destaca o aumento da desigualdade no mundo do trabalho, a
segmentação dos trabalhadores, a crescente diferenciação das situações de emprego, a
precarização do emprego e a invisibilidade do trabalho (Bourdieu, 1998; Gallie et al,
1998; Boltansky e Chiapello, 1999; Paugam, 2000; Castillo, 2003; Kovács 2002, 2005).
Nos trabalhos de investigação feitos sobre o emprego na perspetiva crítica, a
precariedade ocupa um lugar de destaque. É de notar que o discurso dominante oculta a
precariedade utilizando termos como novas formas de trabalho, economia de plataforma,
economia colaborativa, economia de partilha, colaboradores, freelancers, etc. Esses
termos escondem, nomeadamente, a nova forma do trabalho precário em grande ascensão,
o trabalho massificado (crowdworking) intermediado pelas plataformas online. As micro
tarefas pouco qualificadas de serviços online nas plataformas de crowdsoursing resultam
de uma estratégica de taylorização do trabalho qualificado.1 É a produção em massa feita
por prestadores de serviços, dispersos à escala global e atomizados, organizados em linhas
de montagem virtuais. As micro tarefas de serviços deslocáveis 2 podem ser feitos por
trabalhadores de todo o mundo, como se de uma imigração virtual se tratasse, com as
fronteiras completamente abertas (Marvit, 2014; Degryse, 2016). As plataformas de
1

Os serviços que dominavam as primeiras plataformas eram relativamente qualificados (Upwork), mas depois
surgiram plataformas de micro tarefas de baixa qualificação (Crowd Flover, Clickworker, Appjobber, etc.)
2
Incidem sobre atividades, tais como contabilidade, consultoria, aconselhamento fiscal, escrever textos,
coaching profissional, entrada de dados, assistência virtual, tradução, design, desenvolvimento de aplicações,
marketing, vendas à distância, etc.
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mediação não assumem qualquer responsabilidade contratual ou legal, são empresas
hiper-flexíveis que têm um mínimo de pessoal assalariado, sendo a maior parte das
atividades subcontratadas a prestadores de serviços independentes. Airbnb, Uber, Upwork
não têm mais do que algumas centenas de empregados diretos. A Upwork, a maior
plataforma freelancer global, com sede na Califórnia, com 200 - 300 empregados tem 12
milhões prestadores de serviços registados (em 2017)3 paga 12,81€ por hora; a Appjobber
na Alemanha tem 4 gestores, 9 empregados e centenas milhares de registados na Europa;
a CrowdFlover em São Francisco tem 2 gestores e 65 empregados, 5 milhões de
registados4, o pagamento médio é 2,93€ por hora; a Amazon Mechanical Turk, tem 4
gestores, 10 empregados e 500.000 registrados, dos quais 50.000 ativos, paga em média
10,65€ por hora; a Clickworker, na Alemanha tem 4 gestores, 9 empregados e 800.000
registrados, o pagamento médio é de 3,64€ por hora.5
A economia de plataforma faz desaparecer as fronteiras, anula todos os quadros
regulatórios nacionais e de tributação criando um mercado de trabalho virtual e ultra
flexível, levando à expansão do trabalho atípico, mal pago e sem acesso a benefícios e à
proteção social. O trabalhador é considerado formalmente como tendo estatuto de
independente, o que na maior parte dos casos não corresponde à situação real (De Stefano,
2016). Neste mercado virtual, não estão, de um lado, os trabalhadores dos países ricos e,
do outro lado, os dos países em desenvolvimento, com a exceção dos 2% mais bem pagos,
na maioria norte-americanos ou europeus. No caso da grande maioria dos candidatos, os
americanos e os europeus oferecem seus serviços a preços alinhados com os da
concorrência mundial (Degryse, 2016). Deste modo, a concorrência entre os trabalhadores
digitais à escala mundial leva a um nivelamento por baixo.
É de notar que existe a tentação por parte das empresas para transformar os empregos
standard em autoemprego por via de plataformas digitais. Na Alemanha, surgiu uma
agitação pública considerável em 2012, quando se tornou conhecido um plano da IBM
para transformar 8.000 funcionários permanentes em trabalhadores freelancers que
poderiam então se inscrever para atribuições específicas através de uma plataforma de
crowdsourcing (Est e Kool, 2015).
É consensual que a economia de plataforma, ainda relativamente marginal hoje, pode
se tornar central num futuro próximo. As plataformas online ocupam um lugar de
destaque nos debates atuais. Para o discurso dominante, trata-se de uma nova forma de
organização do trabalho da economia colaborativa que é um espaço de escolhas, de
autonomia, de autorrealização e de oportunidades para todos. Porém, para a perspetiva
crítica, estamos perante o taylorismo digital, que é o espaço do trabalho monótono,
repetitivo, de salários extremamente baixos e de forte concorrência entre os trabalhadores.
É um modelo de negócio para aceder ao trabalho a custos baixos ou até gratuitamente à
escala mundial que leva à uma nova forma da precarização do emprego referente à
precariedade digital. Para uma parte dos críticos amplifica-se a individualização
precarizante, para outros está a emergir uma nova classe – o precariado - distinta do
proletariado ou da classe trabalhadora (com emprego estável e a longo termo) por ter
interesses distintos (Standing, 2011). Um outro autor, Dyer-Witheford (2015) aponta para

3
4
5

Em 2015 tinha 5 milhões.
Este dado encontra-se em: De Stefano, 2016: 1.
Dados disponíveis no site do Sindicato Alemão IG Metal: http://www.faircrowdwork.org/
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a emergência de um ciber-proletariado à escala mundial e para a polarização entre elites e
trabalhadores precários em termos planetários.
A perspetiva crítica considera que não estamos perante uma economia colaborativa,
mas perante a subordinação da economia real e da sociedade à economia financeira
orientada para lucros altos e rápidos. A constante busca de lugares mais lucrativos, de
trabalho a custos reduzidos e da evasão fiscal, por via dos paraísos fiscais, leva à redução
do investimento na economia real, impedindo a criação de empregos. As grandes fortunas,
as aplicações financeiras e os mega salários de executivos permitem aplicações
financeiras de alto rendimento gerando uma espiral ascendentes de enriquecimento e um
enorme aumento de desigualdades. A grande concentração do capital, confere a uma
minoria o poder de controlo sobre o sistema político, reforçando a sua posição dominante
(Peyrelevade, 2008; Piketty, 2014).

2. O debate sobre revolução digital e emprego
O debate sobre a relação entre tecnologia e emprego está de volta. Multiplicam-se as
publicações sobre as consequências sociais, nomeadamente no emprego, da chamada
quarta revolução industrial ou revolução digital que compreende os avanços tecnológicos
recentes nas áreas da inteligência artificial, robótica, veículos autoguiados, impressão em
3D, nanotecnologia, entre outros. Enquanto nas décadas de 1960 - 1980, a maior parte das
análises era otimista, hoje uma parte substancial da literatura mais divulgada transmite
uma visão pessimista. Por exemplo, enquanto as teorias da sociedade pós-industrial e da
sociedade da informação mais divulgadas anunciaram a generalização do trabalho
inteligente, as publicações recentes sobre a revolução digital de maior divulgação
anunciam a destruição massiva e a polarização do emprego. Já não se fala da
generalização do trabalho inteligente, mas da generalização de máquinas, sistemas,
fábricas, carros, etc. inteligentes que realizam o trabalho substituindo as pessoas.
2.1. Desemprego – a grande ameaça dos avanços tecnológicos recentes
As publicações mais amplamente divulgadas (Brynjolfsson e McAfee, 2014; Ford, 2015)
anunciam uma rutura social gerada pelos avanços tecnológicos que levam à eliminação
maciça do emprego. A robotização avançada e a automação inteligente penetram em
domínios até então vedadas às máquinas e aniquilam também empregos qualificados.
Estimativas apontam que dentro de uma ou duas décadas quase metade (47%) do emprego
nos EUA corre alto risco de eliminação devido à automação (Frey e Osborn, 2013).
Estimativas do grupo de reflexão no âmbito do Instituto Bruegel, relativas à Europa e
baseadas na metodologia utilizada por Frey e Osborne, apontam riscos ainda mais
elevados. Em média 54% dos empregos correm alto risco, sendo os países periféricos os
mais afetados - Romênia (61,93%), Portugal (58,94 %), Grécia (56,47%). Por sua vez, o
centro e o norte da União Europeia serão menos afetados: Alemanha (51,12%), Bélgica
(50,38%), França (49,54%), a Holanda (49,50%), Reino Unido (47,17%), Suécia
(46,69%) (Bowles, 2014).
No entanto, este cenário sombrio está a ser contestado. Por exemplo, segundo os
estudos feitos numa abordagem centrada no tipo de tarefas e baseados em dados do
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PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies
(desenvolvido no âmbito da OCDE), a proporção de trabalhadores, cujos empregos estão
sob ameaça da automação, é muito menor do que a prevista pelos estudos de Frey e
Osborn e do grupo Bruegel. De acordo com um dos estudos realizados pelos
investigadores do Centro de Investigação em Economia Europeia - Zentrum für
Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) (Bonin et al, 2015), apenas 9% dos empregos
nos EUA têm perfis de atividades com uma probabilidade relativamente alta de
automação. Na Alemanha, isso se aplica a 12% dos empregos. Um outro estudo, seguindo
a mesma abordagem (Arnzt et al, 2016), estima que nos 21 países da OCDE, apenas 9 %
dos empregos correm alto risco de automação. Mas, mesmo esses empregos não serão
totalmente substituídos. Mudará, sobretudo, o conteúdo das tarefas que permitirá, acima
de tudo, que os trabalhadores dediquem seus esforços a novas tarefas mais qualificadas.
Porém, a maior parte dos empregos corre baixo risco de automação completa. Assim, não
se trata da substituição de ocupações por máquinas, mas da automação de certas (mas não
de todas) tarefas inseridas nas ocupações. 6
David Autor, economista do MIT também contesta os recentes prognósticos
alarmantes sobre o desemprego, rejeitando a tese da difusão rápida e acelerada da
inteligência artificial e da robótica. Argumenta que embora os computadores substituam
os trabalhadores na realização de tarefas rotineiras e codificáveis, mas, ao mesmo tempo,
ampliam a vantagem comparativa dos trabalhadores na provisão de capacidades de
resolução de problemas, adaptabilidade, flexibilidade, julgamento e criatividade. As
tarefas que requerem essas capacidades, são as mais resistentes à automação. A
engenharia e as ciências da computação podem procurar a sua automação por via do
controle ambiental e de aprendizagem de máquinas. No entanto, como as experiências
indicam, há limitações da tecnologia atual para realizar tarefas não-rotineiras. Por
conseguinte, a engenhosidade humana para superar alguns desses obstáculos, ao
reestruturar o ambiente em que as tarefas são realizadas, é essencial (Autor, 2015).
Por sua vez, Lilly Irani invoca outros argumentos contra a tese da substituição do
trabalho pelos algoritmos e automação defendida por McAfee e Brynjolfsson. Segundo a
autora, que trabalhou como designer na Google, não se trata de substituir o trabalho, mas
deslocalizá-lo e ocultá-lo. Os defensores da tese da substituição ignoram o trabalho dos
trabalhadores ocultos das grandes plataformas de crowdsoursing. Os algoritmos de
aprendizagem de máquinas, que automatizam parcialmente os processamentos de dados,
ainda precisam ser treinados para cada nova forma ou novo tipo de tópico com o qual o
algoritmo pode lidar. A Inteligência Artificial é alimentada por seres humanos cujo
trabalho (introdução, seleção, filtragem de dados, categorização, etc.) é invisível. São
precisamente os trabalhadores de micro tarefas que suportam os algoritmos e tornam
possível a aprendizagem de máquinas. Sem estes trabalhadores não é possível o
desenvolvimento de produtos de Inteligência Artificial, aprendizagem de máquinas ou de
Big data. No entanto, grande parte destes trabalhadores é invisível também nos debates
internacionais atuais sobre a relação entre a tecnologia digital e o trabalho. A autora
também rejeita o postulado da substituição rápida do trabalho humano pelos algoritmos,

6

Este estudo chama a atenção para a necessidade de adotar uma perspectiva de análise centrada no conteúdo do
trabalho, nas tarefas individuais e não nas ocupações uma vez que há uma grande heterogeneidade de tarefas
dentro das mesmas ocupações.
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argumentando que a automação completa não é algo que muitas empresas possam
desenvolver por conta própria. Este processo exige grandes investimentos, como mostra o
exemplo do projeto do carro autoguiado do Google que se baseia em décadas e milhões de
dólares de investimentos militares incalculáveis em investigação e desenvolvimento
relacionados com o carro autónomo (Irani, 2015).
2.2. Polarização e desigualdade: tendência universal derivada da tecnologia ou
opção política?
Segundo as abordagens mais divulgadas, a polarização do emprego é causada pela
evolução tecnológica recente.
A fundamentação teórica da polarização foi concebida por Autor et al. (2003),
conhecida como a hipótese da rotinização ou rotine-biased technological changes
approach - RBTC. Tornou-se a perspetiva mais influente por permitir a explicação de
novas tendências surgidas na década de 1990, nomeadamente o maior aumento do
emprego no topo e na base da hierarquia de qualificações e de salários. As tecnologias da
informação, devido à diminuição dos custos de automação das tarefas rotineiras e
codificáveis, substituem cada vez mais os trabalhadores que realizam tarefas rotineiras
manuais ou cognitivas em empregos de nível médio de qualificação e de salários. Mas, as
tarefas não rotineiras manuais (serviços pessoais) na base e as tarefas não rotineiras
cognitivas (serviços intensivos em conhecimentos) no topo da hierarquia ocupacional são
menos suscetíveis à automação e, por conseguinte, à substituição dos trabalhadores por
máquinas. Assim, a evolução tecnológica conduz à polarização, ou seja, ao aumento
simultâneo de empregos com elevada qualificação e salários numa extremidade e de
empregos com baixa qualificação e salários noutra, em detrimento dos empregos de nível
médio.
Como esta tendência foi comprovada por uma série de estudos relativos ao Reino
Unido (Goos e Manning, 2007), aos EUA (Autor et al. 2006; Acemolgu e Autor 2010,
Autor, 2010), à Europa (Goos et al., 2009), a polarização foi considerada, até recentemente,
como uma tendência universal das economias avançadas.
Porém, esta visão não é consensual. David Autor, conhecido como fundador da teoria
da polarização baseada nas novas tecnologias, considera que embora a polarização do
mercado de trabalho nos EUA tenha sido uma mudança notável nas últimas décadas, no
entanto, não continuará no futuro previsível. A polarização parece dar lugar à tendência
para a desqualificação da estrutura do emprego (downgrading). Desde 2000, assiste-se à
desaceleração do crescimento de empregos altamente qualificados e com salários elevados
face ao crescimento contínuo de empregos com baixo nível de qualificação e salário. Esta
tendência é explicada pela redução do investimento privado em equipamento de
processamento de informações e em software. Quanto ao futuro, pode surgir uma nova
tendência para o crescimento de novos empregos de nível médio associados às novas
tecnologias (Autor, 2015).
Brynjollfson et al. (2014) consideram que embora a revolução digital gere
abundância, mas, ao mesmo tempo, suprime muitos empregos e o trabalhador típico vive
pior do que antes. Esta revolução engendra o aumento da desigualdade. Tanto os
fornecedores de trabalho como os detentores de capital são perdedores por estarem
ameaçados pela automação. Os ganhadores são os inovadores que criam novos produtos,
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serviços e modelos de negócios. A apropriação da maior parte do rendimento pelos
ganhadores é encarada como legítima, uma vez que as suas competências não são
substituíveis por máquinas e são eles que garantem a prosperidade.
De modo diferente, as abordagens sociológicas, reconhecendo a importância do fator
tecnológico nas mudanças no mercado de trabalho, realçam a importância dos fatores
institucionais. Este tipo de estudos, rejeitando a tese generalização da polarização nas economias
avançadas, evidenciam a diversidade dos padrões de mudança da estrutura do emprego
(upgrading, polarização e downgrading) no seio da União Europeia, de acordo com a diversidade
dos fatores institucionais, regulação e políticas de emprego, sistema de relações laborais,
negociação coletiva, entre outros. A desregulação do mercado trabalho afeta a estrutura do
emprego, pelo estímulo ao crescimento do emprego com baixos salários, facilitando ou
intensificando a tendência para a polarização. Pelo contrário, a tendência para a
polarização pode ser neutralizada através da dissuasão da expansão dos empregos mal
pagos, por via do salário mínimo elevado e/ou da legislação protetora do emprego, bem
como pela criação de empregos de serviços no sector público (Oesch e Menès, 2011;
Ferrnández-Macías 2012; Oesch, 2015; Eurofound, 2015).
Os poucos estudos existentes sobre as plataformas digitais de micro tarefas, como foi
referido, indicam que se trata de uma nova forma do taylorismo informático que leva à
desqualificação dos trabalhos complexos, pela sua decomposição em tarefas simples e
repetitivas e pouco qualificadas. Por conseguinte, a maior difusão anunciada deste modelo
de negócio terá um efeito negativo (desqualificação) sobre a mudança da estrutura do
emprego e levará a um grande aumento das desigualdades salariais.

Notas finais
Como vimos, segundo o discurso dominante, a ação conjunta do mercado livre e das
novas tecnologias, gera um grande dinamismo económico, conduzindo ao crescimento e
ao bem-estar geral. A era digital é a era pós-emprego na qual os empregados dão lugar a
trabalhadores empreendedores que fornecem serviços. As organizações deixam de ser
estruturas baseadas em empregos e tornam-se redes no seio das quais se realiza trabalho
com base num núcleo duro de profissionais cada vez mais reduzido e uma multidão de
prestadores de serviços independentes ligados a empresa por via de novas formas de
trabalho.
Na perspetiva crítica, as desregulações da economia e a eliminação da proteção
institucional do trabalho assalariado, com vista ao livre funcionamento do mercado, não
conduzem ao bem-estar geral, mas ao aumento do desemprego, da precariedade do
emprego e das desigualdades sociais e, por conseguinte, ao enfraquecimento da coesão
social.
Aqueles que apontam o fator tecnológico como a causa da crescente polarização do
emprego e do aumento das desigualdades de rendimento, não questionam a orientação da
evolução tecnológica, nem o livre funcionamento do mercado. Para fortalecer a coesão
social, propõem uma melhor adaptação às mudanças tecnológicas aceleradas através do
investimento na educação-formação e da promoção de incentivos ao empreendedorismo
(Brynjollson, McAfee 2014; Brynjollson, McAfee e Spence, 2014). No entanto, surgem
algumas interrogações acerca dessas propostas. Se o progresso tecnológico elimina não
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apenas os empregos pouco qualificados, mas também e cada vez mais os empregos
qualificados e altamente qualificados, qual é o sentido de investir na educação/formação
de profissionais que terão pouca ou nenhuma procura no mercado de trabalho? Como
podem sobreviver as pequenas novas empresas quando o efeito da rede, apontado por
Brynjollson e McAfee (2014), gera vencedores que tomam todo ou quase todo o mercado
e apenas as maiores empresas permanecem? As políticas que beneficiam unicamente
quem está no topo e levam ao aumento das desigualdades, não são questionadas pelos
analistas que atribuem um papel determinante à revolução digital. Todavia, recentemente
foi lançado um apelo para uma nova abordagem sobre a adaptação às novas tecnologias
(Brynjollson, 2015).7 Para evitar o colapso da coesão social, propõe-se o rendimento de
base incondicional. É de notar que a introdução do rendimento de base incondicional já
foi recomendada ao Presidente Johnson e ao governo americano, por uma comissão nos
anos 1960, como um direito. O objetivo era melhorar a situação daqueles que ficam na
situação de desemprego e pobreza causada pela revolução cibernética que consiste na
combinação do computador e da máquina automatizada (The Ad Hoc Committee on the
Triple Revolution, 1964).
Na perspetiva crítica, o aumento das desigualdades no mercado de trabalho, a
polarização e a precarização do emprego, devem-se a fatores socioeconómicos e políticos,
tais como a desregulação e financeirização da economia, a prevalência do poder e dos
interesses dos intermediários financeiros, as políticas que protegem os altos rendimentos e
favorecem os lucros das empresas pela redução da carga fiscal, o enfraquecimento das
instituições do mercado de trabalho, a debilidade dos sindicatos, bem como o
desinvestimento em infraestruturas de educação, saúde e segurança social (Baker, 2014;
Mishel et al. 2012, 2013; Stiglitz, 2013). As novas oportunidades criadas pela revolução
digital podem servir para a redução das desigualdades no mercado de trabalho e para o
fortalecimento da coesão social. Para isso são necessárias políticas e instituições
internacionais capazes de controlar e remodelar a globalização, promover uma maior
convergência economia e social, a implementação efetiva dos princípios do trabalho digno
e a inovação orientada para a melhoria da qualidade do emprego e da qualidade de vida,
entre outras.
As novas tecnologias digitais podem gerar o aumento simultâneo da produtividade e
da qualidade de vida, desde que prevaleça uma orientação correspondente nas opções
tecnológicas e organizacionais e uma outra lógica de globalização orientada para a
redução das desigualdades económicas e sociais. A redução do tempo de trabalho e as
novas formas de trabalho podem permitir um maior controlo dos indivíduos sobre o
tempo, melhor conciliação do trabalho com outras atividades e com outras esferas da vida.
Trata-se de desenvolver uma sociedade cuja economia está ao serviço das pessoas e da
melhoria da qualidade de vida (Kovács, 2016).

7

Brynjollson é o primeiro subescritor da Carta Aberta sobre a Economia Digital, de um grupo de tecnólogos,
economistas e investidores líderes que propõe uma nova abordagem para nos ajudar a adaptar-se às novas
tecnologias. Entre as propostas constam entre outras, mudanças no sistema de imposto, investimento público, e
até mesmo sobre como a democracia pode e deve funcionar num mundo em rede. Os empresários têm de
desenvolver novos modelos e abordagens organizacionais para gerar não apenas produtividade e riqueza, mas
prosperidade inclusiva. São necessários mais e melhores pesquisas sobre as implicações económicas e sociais da
revolução digital e esforços maiores para desenvolver soluções a longo prazo que vão além do pensamento atual.
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O efeito das tecnologias avançadas sobre a qualidade do emprego depende, em
grande parte, do design da interação homem-máquina. O debate entre a orientação
centrada na tecnologia e a orientação centrada no ser humano, que marcou a década de
1980 e o início da década de 1990 (Kovács, 1998), tem hoje uma grande atualidade. Uma
das opções é o taylorismo digital que, numa orientação tecnocêntrica, visa a
marginalização do fator humano e a redução dos custos de trabalho. Esta opção implica a
fragmentação de atividades complexas em tarefas simples e pouco qualificadas suscetíveis
a uma crescente automação, a centralização do poder de decisão e controlo sobre os
processos, trabalhadores e equipamentos e, por conseguinte, a polarização entre
especialistas e trabalhadores. Mas essa não é uma tendência determinada pela
digitalização, como é afirmada por diversos analistas. Há outra alternativa numa
orientação centrada nas pessoas, também chamada antropocêntrica, assente na
combinação das capacidades humanas, do trabalho e da organização inteligentes com as
potencialidades da automação, desenvolvendo uma interação homem-máquina que deixa
espaço para a intervenção humana e apela ao seu saber, criatividade e iniciativa.8 Neste
caso, o trabalho é organizado com base nos princípios sociotécnicos, tais como trabalho
variado e portador de sentido, autonomia, participação na tomada de decisões, melhoria
das qualificações e competências pela aprendizagem contínua. Por outras palavras, o
trabalho é realizado em grupos de trabalho ou equipas com elevado grau de autonomia,
nos quais há uma partilha de conhecimentos, competências e responsabilidades, que
tomam decisões sobre processos de trabalho e organização interna da equipa, assumindo a
responsabilidade pelos resultados, sendo a formação, orientada para o desenvolvimento de
competências adequadas, central nesta opção (Kovács, 2006).
É importante referir o exemplo da Alemanha, que é provavelmente o país da UE cujo
governo investiu mais na economia digital. Daí a iniciativa «Industrie 4.0»9, que tem uma
secção dedicada ao trabalho, publicado sob o título “Work 4.0 – Re-imagining Work,
Green Paper, lançada em abril de 2015 pela ministra federal alemã do Trabalho e dos
Assuntos Sociais, Andrea Nahles. O Livro Verde (Federal Ministry of Labour and Social
Affairs Directorate-General for Basic Issues of the Social State, the Working World and
the Social Market Ecconomy, 2015) descreve as principais tendências, áreas de ação
importantes e questões sociais fundamentais que se colocam no contexto da quarta
revolução industrial. De acordo com o Livro Verde, a revolução industrial atual, muitas
vezes é entendida como se as novas possibilidades e tendências técnicas inevitavelmente
revolucionassem o mundo de trabalho e a vida em geral. No entanto, a tecnologia apenas
abre novas possibilidades, mas cabe à sociedade e aos decisores políticos definir quais
dessas possibilidades são aceites, bem como moldar a sociedade de trabalho. A
preocupação central subjacente hoje e amanhã, não difere muito do que tem sido nas
últimas décadas: como pode ser alcançada a humanização do trabalho no século XXI? O
objetivo é garantir a participação no trabalho, permitir que o emprego remunerado seja
combinado com horários e prioridades individuais, garantir salários justos para todos e
8

O modelo antropocêntrico surgiu como desenvolvimento e aplicação dos princípios sociotécnicos a sistemas
tecnológicos avançados com o objetivo de valorizar o trabalho, melhorar as qualificações e desenvolver
organizações flexíveis e participativas.
9
"Industrie 4.0" é projeto estratégico de alta tecnologia da iniciativa do governo alemão lançado em 2011, com o
objetivo de impulsionar a produção inteligente, aumentando a digitalização e a interconexão de produtos, cadeias
de valor e modelos de negócios.
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preservar a segurança social, desenvolver competências continuamente através da
educação e formação inicial e contínua e defender o trabalho decente no contexto de
mudanças ininterruptas. São necessárias medidas para melhorar o conteúdo do trabalho e
as condições de trabalho, e para promover a participação e o modelo democrático da
empresa.
No Livro Verde não se encontram referências ao movimento de humanização do
trabalho e de democratização da empresa da década de 1970, nem às experiências na
indústria europeia relativas ao modelo antropocêntrico na década de 1980.10 Apesar disso,
podemos constatar a presença das mesmas perspetivas, princípios e objetivos.
É de realçar a importância que o Livro Branco (Work 4.0 – Re-imagining Work,
Whyte Paper, 2017) atribui à investigação social, não apenas no que se refere à análise da
evolução do mundo do trabalho, ao desenvolvimento e aplicação de novas fontes de
dados, à realização de estudos sobre temas centrais,11 mas também as experimentações de
inovação social (Federal Ministry of Labour and Social Affairs Directorate-General for
Basic Issues of the Social State, the Working World and the Social Market Ecconomy,
2017). No que concerne as experimentações de inovação social, propõe-se a escolha de
tópicos, com base em consulta aos parceiros sociais, a serem testados, com apoio
acadêmico, com vista à sua promoção em todos os setores e organizações. Sugere-se que a
implementação das experiências seja feita no âmbito do programa “Iniciativa Nova
Qualidade de Trabalho”,12 atualmente em vigor, com uma orientação para determinados
tópicos, como por exemplo:



A interação entre pessoas e novas tecnologias; novas estratégias de participação
nas organizações, especialmente em torno de abordagens inovadoras para
melhorar as condições de trabalho e aumentar a participação dos trabalhadores.
Novos modelos de negócios e formas organizacionais que refletem os princípios
do trabalho decente, como as plataformas sem fins lucrativos que visam
promover e divulgar os serviços da economia colaborativa sob a forma de
projetos de investimento cooperativo ou social.

O discurso dos Livros Verde e Branco contrasta com o discurso dominante marcado
pelo determinismo tecnológico da Comissão Europeia, do Fórum Económico Mundial e
dos economistas do trabalho e da informação. Os seus conceitos centrais estão
completamente ausentes no discurso dominante. A ênfase não está na adaptação à
evolução tecnológica inevitável, mas na escolha entre possibilidades e nos objetivos de
humanização do trabalho e democratização da empresa que orientam a moldagem do
mundo do trabalho. A Sociedade de Trabalho, o Modelo Social Europeu e a Economia de
Mercado Social são aspetos considerados fundamentais para o desenvolvimento da
10

A difusão deste modelo foi proposta como o melhor meio para aumentar a competitividade da indústria
europeia pelo programa FAST (Forecasting and Assessment in Science and Technology) da Comunidade
Europeia.
11
Entre estes temas referidos constam a automação das tarefas e polarização, organização do trabalho, análise
longitudinal sobre percursos de vida dos trabalhadores, oportunidades de desenvolvimento profissional, entre
outros.
12
Este programa, lançado pelo Ministério Federal do trabalho e Assuntos Sociais em 2001, envolve o governo
federal, os governos estaduais, parceiros sociais, fundações e empresas visa promover a motivação dos
trabalhadores, a redução do absentismo e a cultura de inovação nas empresas.
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economia digital por conciliarem a economia competitiva com a equidade e progresso
social. Nessa orientação, na economia digital o trabalho e o welfare state devem ser
considerados em conjunto, a negociação coletiva e a codeterminação permanecem
instituições importantes. A perspetiva, os princípios e objetivos, manifestos nos Livros
Verde e Branco, podem constituir fontes de inspiração também em Portugal para políticas,
programas e experiências de inovação que articulam a dimensão tecnológica e sócio
organizacional, visando a humanização do trabalho e a democratização das organizações
no século XXI.
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A REGULAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO: TEMAS, ATORES E DESAFIOS1

Hermes Augusto Costa

Resumo Argumentando que não há regulação laboral sem emancipação social, este texto
começa por passar em revista alguns dos temas que marcaram a agenda das relações laborais
em Portugal nas últimas décadas, com destaque para a persistência da precariedade mesmo no
contexto político “pós-austeridade” iniciado em 2015. Seguidamente, destacam-se quer as
missoes de atores institucionais na regulação laboral, quer o posicionamento de atores sociais
sobre o futuro do trabalho. Na terceira parte enunciam-se desafios que se colocam à regulação
laboral e que assentam quer na superação de obstáculos, quer no ajustamento aos novos tempos
da “indústria 4.0”. Conclui-se o texto com uma sistematização de algumas propostas para o
futuro do trabalho emanadas de uma simulaçao pedagógica pioneira realizada na Universidade
de Coimbra.
Palavras-chave mercado de trabalho; regulação; emancipação; atores institucionais e sociais;
futuro do trabalho

1. Introdução
Qualquer exercício reflexivo que se faça com o intuito de debater a regulação do mercado
de trabalho não deixará de indagar em nome de quem se faz essa regulação. Com isto
quero afirmar – como se uma hipótese de trabalho se tratasse – que a priori não há
regulação sem emancipação. Isto significa, por exemplo, ponderar processos de regulação
laboral que não concorram para reforçar assimetrias estruturais várias, tais como a relação
entre económico e social, entre capital e trabalho, entre público e privado, entre coletivo e
individual, etc.
Tendo como base esta premissa, e admitindo, desse modo, que não pode haver apenas
uma forma de olhar para o mundo do trabalho de cima para baixo, mas que é igualmente
crucial atentar nas expressões de organização social de baixo para cima, este texto
organiza-se do seguinte modo. Em primeiro lugar, dá-se conta de alguns dos temas que
marcaram a agenda das relações laborais em Portugal nas últimas três décadas, bem como
de alguns enquadramentos regulatórios potencialmente geradores de focos de tensão na
regulação laboral. Ao anunciarem fraturas que perpassam o mundo do trabalho, tais temas
e enquadramentos sociojurídicos desafiam (instigam) a regulação laboral a atuar de um
outro modo. Em segundo lugar, além de uma exposição breve sobre o papel dos atores
institucionais em matéria de regulação/fiscalização das condições de trabalho, sistematizase a perceção dos parceiros sociais quer sobre a regulação laboral dos anos de austeridade,
Recupero e aprofundo neste texto a linha argumentativa que desenvolvi na Mesa Redonda “Que regulação do
mercado de trabalho?”, inserida no âmbito do XVII Encontro Nacional de Sociologia Industrial das
Organizações e do Trabalho, realizado em 23 e 24 de Novembro de 2017, na Escola Superior de Ciências
Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal. Este texto insere-se igualmente no âmbito do projeto de
investigação “Rebuilding trade union power under austerity age: three sectors under review” (PTDC/IVCSOC/3533/2014 - POCI-01-0145-FEDER-016808), a decorrer no Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra.
1
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quer sobre as perspetivas a ter em conta quando ao futuro do trabalho. Como corolário
disso, e tendo presentes os problemas enunciados no primeiro ponto e o posicionamento
dos atores (institucionais e sociais), elencam-se alguns dos principais desafios que se
colocam à regulação laboral. Após este registo de novos (velhos) desafios que se colocam
à regulação laboral, o texto conclui-se alertando para a necessidade de ponderar
estratégias de articulação entre atores (políticos, económicos e sociais) que se afigurem
capazes de conferir efetividade às propostas para uma nova regulação/emancipação do
trabalho.

2. Temas em agenda e enquadramentos regulatórios
Nas duas últimas décadas do século XX, a produção científica produzida tendo como pano
de fundo uma “sociologia das relações laborais” (Ferreira e Costa, 1998/99) permitiu
evidenciar cinco grandes temas de pesquisa: 1) olhares temporais e contextuais sobre o
movimento operário, no que se incluem subtemas tais como: a) ação operária nas
empresas; b) modelos de (auto)gestão/controlo operário; c) construções identitárias,
participação e democratização; 2) dinâmicas organizacionais e mutações tecnológicas; 3)
diferença sexual e relações na produção; 4) trabalho/(des)emprego; 5) institucionalização
do diálogo social. Por sua vez, a viragem de milénio abria a porta a temas como: Estado e
regulação de conflitos; globalização e participação; emprego e qualificação; flexibilidade
e tempo(s) de trabalho (Ferreira e Costa, 1998/99: 155-162).
Em complemento com essa análise, e além de refletir a dicotomia entre centralidade
do trabalho versus perda de centralidade do trabalho, a “era pós-fordista” foi sendo
marcada por temas que têm condicionado a agenda das relações laborais em distintos
contextos e não apenas no português. Basta ter presente as discussões em redor da
globalização, da descentralização, da flexibilidade ou flexigurança (Costa, 2008: 29-38;
2009) para se entender que deles decorrem impactos (muitas vezes perversos) para o
“fator trabalho”. E sobretudo em grande parte da presente década (mormente na primeira
metade dela), adquiriram proeminência as reflexões e investigações sobre a austeridade
(Costa, 2012; Santos, 2012; Ferreira, 2012; Stoleroff, 2013; Leite et al., 2014; Hespanha,
Ferreira e Pacheco, 2014; Silva, Hespanha e Caldas, 2017). Na verdade, foi no quadro da
adoção de políticas de austeridade que o desemprego, a precariedade, as desigualdades e a
pobreza passaram a condicionar a agenda das relações laborais. Ou seja, esta agenda
revelou-se “forçada”, por vezes mesmo governamentalizada e subordinada aos interesses
da União Europeia (Almeida et al, 2017), sendo, pois, definida sobretudo pela
negatividade subjacente a tais temas.2
Em última análise, a precariedade – e a deambulação entre precariedade e
flexibilidade (Kovács e Lopes, 2012) – acabou por estar no centro das principais
preocupações de regulação e emancipação laboral, sendo, pois, articulada com aqueles
outros termos. Mesmo sabendo, como assinalam Soeiro (2015) e Costa e Costa (2018:
106-107), que são distintas as modalidades de precarização (contratação a termo, trabalho
a tempo parcial, trabalho temporário, estágios, bolsas, etc.) e que são diversos os
enquadramentos normativos para lidar com a precariedade, não deixarão por certo de se
2

Cf. também, a este respeito (GEP-MTSS, 2016: 160).
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aludir a processos de desafiliação social (Cingolani, 2005), “nova pobreza”,
“desqualificação social” (Paugam, 2013), ausência de proteção social ou perda de uma
relação de emprego padrão (Hewison, 2016). E da precariedade ao precariado (Standing,
2009; 2011) o caminho a percorrer parece muito curto. E também aqui, num quadro de
grande variedade de camadas sociais abrangidas (desde os velhos setores da classe
trabalhadora, em geral pouco instruídos, que perderam estabilidade social e profissional,
aos migrantes e minorias que não dispõem de um sítio a que possam chamar seu, ou ainda
aos jovens qualificados mas sem oportunidades de emprego adequado ou de
reconhecimento do seu estatuto), o que está largamente em causa é a segurança no
trabalho (Standing, 2014: 14-15).
Se atentarmos nos enquadramentos normativos emandos da “era da austeridade”
vivida em Portugal, podemos depreender que eles ajudam, em parte, a explicar o
proeminência dos temas da precariedade nas agendas de investigação. Refiro-me, por
exemplo, quer às medidas de austeridade decorrentes do Memorando de Entendimento
assinado com a troïka (Fundo Monetário Internacional/Banco Central Europeu/Comissão
Europeia), em maio de 2011, bem como às consequentes alterações da legislação laboral
(lei nº 23/2012). Daí emergiram questões fraturantes para o mundo laboral, as
desigualdades e a recomposição de classes, como por exemplo a flexibilização do
mercado de trabalho, a desvalorização dos salários ou o aumento dos tempos de trabalho
(Costa, 2012; 2015; Leite et al., 2014). No que diz respeito à lei 23/2012, Leite et al.
(2014), ao analisarem as implicações económicas e sociais decorrentes dos contornos
regulatórios da lei, identificaram um processo de transferência de rendimentos do trabalho
para o capital. Este processo traduziu-se: numa redução para metade da retribuição por
trabalho suplementar e por trabalho em feriado, o que implicou um corte médio da
retribuição total do trabalhador entre 2,3% e 2,9% em 2013; numa redução do pagamento
por trabalho em dia feriado correspondente a um corte de 75% dessa parcela do
rendimento do trabalhador; num aumento de uma hora (agora não paga) do período de
produção, enquanto o próprio preço da hora suplementar se reduziu para metade; no facto
de, ao fim de um ano, o trabalhador ter dado à empresa entre 7,9 a 12,8 dias úteis de
trabalho, sem qualquer retribuição adicional; numa concessão de vantagens às empresas,
traduzidas num acréscimo do excedente bruto de exploração das empresas entre os 2,1 e
os 2,5 mil milhões de euros.
Das palavras (e números) anteriores, pode depreender-se que, não obstante a
recuperação salarial de funcionários públicos, a devolução de férias e feriados, etc., num
clima geral de recuperação económica, e não obstante alguns “reforços” normativos
(como o caso de lei 55/2017, que aprofunda a lei 63/2013), o quadro normativo ficou
longe da completa reversão. Com efeito, mantêm-se em vigor normas de lei 23/2012 que
“reduziram a retribuição do trabalho suplementar e em dia feriado, bem como as
compensações pela cessação do contrato de trabalho e permitiram o banco de horas
individual, favorecendo injustamente os empregadores” (Leite, 2017: 47). Além disso,
“também não foi revogada a iníqua ordem de critérios do despedimento por extinção do
posto de trabalho nem a antecipação da caducidade das convenções coletivas com a
consequente retirada das retribuições complementares, impostas pela Lei n.º 27/2014, de 8
de Maio” (idem, ibidem).
Significa isto, pois, que a precariedade não desapareceu com a mudança de ciclo
político em 2015. Ainda que possam ter sido criadas condições para “virar a página da
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austeridade” (estas eram as palavras proferidas pelo primeiro ministro António Costa),
como recordam Estanque e Costa (2018), reportando-se aos estudos do Observatório sobre
Crises e Alternativas, “de todos os novos contratos vigentes a 15/5/2017, os contratos
permanentes representavam cerca de um terço dos contratos (33,1%), os contratos a prazo
correspondiam a pouco mais de outro terço (36,4%) e as outras formas de contrato um
pouco menos do outro terço (31,5%)” (Almeida, 2017: 6). De igual modo, o “predomínio
da precariedade é acompanhado por uma degradação da remuneração média dos novos
contratos permanentes (837 euros mensais brutos no final do primeiro semestre de 2017),
ao mesmo tempo que se verifica uma subida da remuneração média dos contratos não
permanentes (777 euros mensais brutos no final do primeiro semestre de 2017)”.
Constata-se ainda que o Salário Mínimo Nacional (SMN) se constitui cada vez mais como
remuneração de referência e que a retoma económica tem vindo a “ocorrer sobretudo em
atividades de serviços ligadas ao turismo, ou em atividades que, na maior parte dos casos,
são de baixa produtividade e que requerem um baixo nível de qualificação ou de
estabilidade dos seus quadros de pessoal” (Observatório sobre Crises e Alternativas, 2018:
1).

3. Missões e posicionamentos de atores chave do mundo laboral
De forma necessariamente breve, nesta seção distingue-se, por um lado, o papel de alguns
atores institucionais públicos cuja missão é não só facilitar a definição de políticas
orientadas para o mundo do trabalho, como de pugnar pela regulação dos processos
laborais em geral. Por outro lado, alinham-se alguns dos posicionamentos dos atores
sociais face aos mecanismos de regulação laboral e sobretudo face aos desafios que o
futuro do trabalho encerra em si mesmo.
3.1. Atores institucionais
Como se pode ler na página oficial da Direção-Geral do Emprego e das Relações de
Trabalho (DGERT), estamos diante de um serviço central do Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social que visa “apoiar a conceção das políticas de emprego,
formação profissional, certificação das entidades formadoras, relações laborais e
condições de trabalho, incluindo a segurança e saúde no trabalho, cabendo-lhe ainda a
promoção do diálogo social, o acompanhamento das relações laborais e o fomento da
contratação coletiva”3. De igual modo, está ainda a DGERT investida de acompanhar o
modus operandi das relações laborais, bem como pugnar pela prevenção de conflitos
coletivos de trabalho, apoiar a definição de políticas públicas nas áreas das relações e
condições de trabalho, do emprego e da formação profissional.
Complementarmente, tratando-se de um serviço público de emprego nacional, o
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), visa “promover a criação e a
qualidade do emprego e combater o desemprego, através da execução de políticas ativas
de emprego, nomeadamente de formação profissional” 4. Dotado de uma estrutura central e
3
4

http://www.dgert.gov.pt/visao-missao-e-valores (consultado em 10/05/2018).
https://www.iefp.pt/instituicao (consultado em 10/05/2018).
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de serviços descentralizados (centros de emprego), o IEFP certamente permite fazer
emergir domínios importantes relacionados com a colocação de emprego (através de um
“ajustamento direto entre a oferta e a procura de emprego”), com a realização (autónoma
ou em colaboração com outras entidades) de ações de formação profissional adequadas às
necessidades das pessoas e a um melhor ajustamento entre procura e oferta de emprego,
ou ainda com o estímulo de políticas ativas de emprego que criem condições adequadas de
emprego, sem deixar, pois, de ter em conta a situação particular de cidadãos mais
dificilmente empregáveis.
Por outro lado ainda (e sem que esta síntese esgote todo o tipo de mecanismos de
intervenção institucional), a natureza de serviço público que subjaz à Autoridade para as
Condições de Trabalho (ACT) constitui uma referência incontornável em matéria de
regulação laboral. Como se pode ser no seu sítio oficial (www.act.gov.pt), assim como
reportei noutro lugar (Costa, 2017a: 242-243), o foco da ACT recai sobre condições de
trabalho (no sentido da sua melhoria, quer com o intuito do controlo do cumprimento
normativo das relações laborais privadas), saúde e segurança, supervisão do cumprimento
da legislação laboral ou cooperação quer com parceiros sociais, quer com outras
instituições (comunidades técnica e científica, autoridades do sistema de segurança social,
peritos de várias valências, etc.). Daí que de entre um conjunto de missões chave da ACT
se destaquem: a preventiva da ocorrência de incidentes, conflitos, acidentes de trabalho e
doenças profissionais; a fiscalizadora da forma e condições em que o trabalho é realizado
de modo a garantir a prática de relações laborais dentro de padrões de normalidade; ou
ainda a missão reparadora, porventura mais orientada para um mapeamento de propostas
de melhoria legislativa e condições de trabalho.
Este brevíssimo olhar sobre os atores institucionais abre caminho a matérias
relacionadas com políticas de emprego, por sinal envoltas num considerável labirinto de
categorias (emprego, formação profissional, reabilitação de pessoas com deficiência) e
subcategorias dentro de cada uma daquelas categorias. Além disso, algumas medidas de
política de emprego mais emblemáticas – estágios, apoios à criação de emprego empresas,
contratos emprego-inserção, formação profissional e reabilitação – colocaram a nu a
fraqueza (ou, pelo menos, o limitado alcance) dos mecanismos de regulação laboral. Os
estágios profissionais, por exemplo, além da elevada rotação que evidenciaram,
apresentaram uma fraca empregabilidade, pois “apenas cerca de um terço dos jovens que
receberam apoios do Estado em 2014 acabaram integrados nas empresas uma vez
terminado o estágio” (Hespanha e Caleiras, 2017: 143). Por outro lado, a utilização de
contratos emprego-inserção permitiu suprimir necessidades de serviços que, em boa
verdade, eram efetivas e permanentes, seguindo ainda (tal como os estágios) a via da
precariedade. Além disso, não evitaram o crescimento do desemprego, nem a tendência
para a expansão de um mercado de trabalho secundário (Hespanha e Caleira, 2017: 149150), Se, por outro lado, falarmos de formação profissional, também aqui os autores
constatam que, entre 2010 e 2011, 46% dos formandos se mantinham desempregados 9
meses após concluída a formação.
Se as estas considerações juntarmos, do ponto de vista das medidas passivas de
emprego, a introdução de “limites e restrições à atribuição das prestações de desemprego”
(Hespanha e Caleiras, 2017: 156) particularmente mais pronunciadas entre 2008 e 2015,
pode constatar-se um sentido de mudanças muito pautado por um retorno centralista do
serviço público de emprego (explicado em parte pelos compromissos do Estado português
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com as instituições comunitárias, com acima já deixei antever) e por uma abertura ao setor
privado, levando, por exemplo, o IEFP “a um reforço das parcerias com entidades de
natureza pública, privada ou da economia social” (idem, ibidem, 163) e suscitando um
aumento da perda de qualidade dos serviços prestados (em matéria de recursos, demoras,
burocracias, etc.) e uma menor capacidade de resposta em matéria de ajuda personalizada
e aconselhamento adequado a quem procura emprego.
3.2. Atores sociais
Muito em especial desde o anúncio das primeiras medidas de austeridade (divulgas por
José Sócrates, em setembro de 2010), e sobretudo durante os anos de intervenção da
troïka, entre 2011 e 2014, os parceiros sociais foram confrontados com estratégias de
regulação laboral que não foram propriamente ditadas por eles ou, se preferirmos, em que
tiveram uma margem de intervenção muito limitada.
Não causará surpresa se dissermos que os parceiros sociais do “capital” e do
“trabalho” olharam distintamente para a austeridade e para as medidas políticas
diretamente orientadas para o mercado de trabalho. Enquanto que as organizações de
trabalhadores – Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) e União
Geral de Trabalhadores (UGT) – foram muito mais críticas, designadamente para com
aspetos centrais da reforma laboral ditada pela troika e vertida na lei 23/2012, tais como as
medidas de flexibilidade laboral, a desvalorização dos salários ou o aumento dos tempos
de trabalho (Costa, 2012: 403-405), a posição dos atores patronais terá sido mais
condescendente face à austeridade e ao Memorando de Entendimento. A Confederação da
Indústria Portuguesa (CIP) olhou para o Memorando e para o Acordo de Concertação
Social (janeiro de 2012) como tendo permitindo a redução dos custos associados à
prestação do trabalho e uma maior facilidade em despedir. Por seu lado, a Confederação
do Comércio Português (CCP) saudou a redução do número de feriados, férias e pontes,
bem como a introdução dos bancos de horas (que permite elevadas concentrações de
trabalho em momentos que a atividade comercial exige), ou ainda a redução do
pagamento das horas extraordinárias. A Confederação dos Agricultores de Portugal
(CAP), por sua vez, realçou igualmente o papel do banco de horas (que pode ir até 50
horas semanais de trabalho e 150 anuais), como forma de responder aos períodos de
sazonalidade da atividade agrícola, ou ainda a redução do pagamento do trabalho
suplementar em 50%.
Este (não surpreendente) posicionamento dual entre capital e trabalho – até porque
organizações patronais estarão mais atentas a procedimentos regulatórios, ao passo que
organizações sindicais pretendem realçar dinâmicas emancipatórias – não invalida que os
parceiros sociais tenham vindo a procurar reclamar junto do poder político, e sobretudo
num contexto “pós-troika”, adequados mecanismos de regulação, a saber: a adoção de
políticas de relançamento do emprego e requalificação do sistema produtivo; a criação de
compromissos com o trabalho, o direito do trabalho e a justiça laboral; a criação de um
compromisso sobre o papel do Estado enquanto ator central na reversão da crise; a
reconstituição dos serviços públicos sociais e definição de uma ação concertada para
reduzir as desigualdades e a exclusão social. (Observatório sobre Crises e Alternativas,
2014: 321-322). Além disso, muito em especial durante a governação PSD-CDS (20112015), alguns pareceres emanados do Conselho Económico e Social (CES) terão criado
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uma lógica de sensibilização coletiva entre parceiros sociais (tanto do campo empresarial
como no campo sindical) no sentido de denunciar os efeitos da austeridade, exigir um
novo modelo de desenvolvimento, reclamar caminhos alternativos sobre políticas
industriais, opções para o investimento e criação de emprego, combater a precariedade
generalizada, modernizar o Estado, buscando ganhos na saúde, no ensino, na formação e
em amplos aspetos das políticas sociais, alterar a política fiscal, em particular para fazer
face à corrupção, à fraude e evasão fiscais, combater a pobreza; à dinamização da procura
interna ou travar a emigração, em particular dos jovens. 5 Por outro lado, como assinalei
noutro lugar (Costa, 2015: 126), observaram-se igualmente posições de princípio comuns
com vista a realçar: a importância estratégica do diálogo social e da contratação coletiva; a
necessidade de repensar o papel das instituições financeiras internacionais, como o Fundo
Monetário Internacional e o Banco Mundial; ou ainda à urgência de a União Europeia
salvaguardar o seu modelo social enquanto peça chave do projeto europeu.
Por sua vez, um olhar para as preocupações dos parceiros sociais sobre o futuro do
trabalho é igualmente anunciador de posicionamentos diferenciados, não só entre capital e
trabalho como dentro cada uma daquelas duas categorias centrais-chave. Na verdade, no
quadro da primeira Simulação da Conferência Internacional do Trabalho realizada em
espaço universitário europeu, mais precisamente na Universidade de Coimbra (Costa,
2017c), uma mesa redonda final permitiu evidenciar isso mesmo. Vejamos apenas uma
síntese6 de alguns argumentos expressos no quadro abaixo:

5

Para um estudo aprofundado das entorses do diálogo social e do funcionamento da concertação social, vertida
num análise minuciosa das atas da Comissão Permanente de Concertação Social entre janeiro de 2009 e
dezembro de 2015, cf. Almeida et al. (2017).
6
Esta síntese dá apenas conta de uma síntese argumentativa emanada dos parceiros sociais que estiverem
presentes na referida Simulação. Para uma análise mais circunstanciada destes posicionamentos, cf. Costa
(2017c: 69-82).
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Quadro 1: Os parceiros sociais e o futuro do trabalho
Associações de empregadores

Associações de Trabalhadores

CAP
▪ + inovação = + produtividade;
▪ negociação coletiva deve refletir a introdução de
novas tecnologias e agenda digital
▪ haverá menos postos de trabalho, mas serão mais
qualificados e com melhores salários
▪ alterações climáticas vão implicar alterações nos
processos de produção
▪ atual código do trabalho e legislação complementar
adequado
CCP
▪ dimensões a privilegiar: a) organização do tempo
trabalho; b) reconversão profissional para ajustamento
das pessoas às novas transformações;
▪ são urgentes intervenções concretas no domínio da
digitalização;
▪ importância das TIC para atração de investimento
estrangeiro;
▪ adaptação da organização do trabalhadores às
necessidades de maior flexibilização das empresas
▪ acredita que digitalização traz grande potencial de
criação de emprego

CGTP
▪ denúncia da ofensiva ideológica contra o trabalho e
os seus valores
▪ postura crítica da digitalização, robotização e
mecanização, vistas como conducentes a uma
generalização da precariedade e a processos de
individualização
▪ trabalho humano é insubstituível

UGT
▪ primado do diálogo social (não deve ser obstáculo à
consolidação orçamental)
▪ tecnologia não pode pôr em causa a função social do
trabalho;
▪ negociação coletiva → papel ímpar na redistribuição
da riqueza

CIP
▪ elogio do código laboral 2009 para remover
obstáculos à contratação coletiva (ex: a questão da
caducidade das convenções);
▪ exs das virtualidades da maior flexibilidade na
organização do tempo (vida profissional vs vida
familiar)

4. Alguns desafios que se colocam à regulação laboral
Os desafios que a regulação laboral encerra são certamente complexos e diversificados.
Mas como não poderia deixar de ser, eles envolvem tanto iniciativas quanto respostas que
devem ser construídas tanto de cima para baixo como de baixo para cima. Diria que não
há uma hierarquia associada aos desafios e a ordem por que são apresentados a seguir é,
em certo sentido, aleatória. Todavia, os três primeiros desafios parecem apontar mais para
obstáculos que subsistem e que é necessário superar, ao passo que os seguintes assumem o
caráter porventura mais emergente e até ousado.
Um primeiro desafio prende-se com a necessidade de remover os obstáculos
normativos que possam constituir um entrave a um normal envolvimento dos atores
(institucionais e sociais) do mercado laboral. É claro que mesmo que as iniciativas sejam
de cariz político, o seu acolhimento (maior ou menor) dependerá do ângulo de visão sob o
qual perspetivarmos o problema (pois o olhar das organizações de empregadores está, sem
surpresas, longe de ser coincidente com a(s) perspetivas das organizações de
trabalhadores, como já se viu. Como foi referido anteriormente, permanecem em vigor um
conjunto de normas da lei 23/2012 que, se alteradas ou renovadas, poderiam porventura
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contribuir para humanizar o “fator trabalho” e, desse modo, ir ao encontro do princípio do
tratamento do mais favorável do trabalhador. Uma vez que a relação laboral é, regra geral,
assimétrica (em desfavor do trabalhador), o respeito por tal princípio afigurar-se-ia como
mais condizente com uma ideia de escolha (por parte do trabalhador) das normas passíveis
de estabelecer condições que lhe sejam mais favoráveis.
Em segundo lugar, superar a suspeição (que sempre acaba por pairar no ar) que
decorre do incumprimento das leis é outra questão chave. Ainda que na verdade se trate de
um desafio antigo, a não aplicação ou não implementação das leis coloca ao rubro a
tensão entre law in books e law in action. Consequentemente, obrigará a rever, por
exemplo, o papel da ACT enquanto entidade reguladora, como igualmente a ponderar a
eficácia da “voz” das organizações sociais.
Relacionado com o anterior, o terceiro desafio prende-se com o timing de resposta
das instituições de regulação laboral. Um exemplo ocorrido no setor hoteleiro por mais do
que uma vez em 2017 é eloquente a esse respeito. Como lamentava o Sindicato da
Hotelaria do Norte, perante denúncias de situações graves no setor (trabalho clandestino,
horários de trabalho desregulados, 12 horas diárias, trabalho suplementar não pago,
ausência de medicina no trabalho, ausência de formação profissional, etc.), apenas uma
escassa percentagem dos pedidos de intervenção à ACT havia sido respondida. O que em
parte poderá explicar-se pela escassez de recursos humanos e materiais ao dispor desta
(Costa, 2017a: 246).
Em quarto lugar, diria que se perfila igualmente um desafio de combinação
(cruzamento) entre instrumentos normativos e setores (público e privado). Ainda que a
ACT seja um serviço do Estado centrado na vigilância de relações laborais privadas, é
legítimo indagar em que medida poderia vigiar também as condições de trabalho
reguladas pelo próprio setor público (não obstante, por exemplo, a portaria que regula o
PREVPAP prever a consulta à ACT). Por outro lado, espera-se que organizações sociais
com maior expressão no setor públicos (como as sindicais) reforcem a sua vigilância e
sentido de denúncia dos problemas gerados a partir de relações laborais privadas, onde a
insegurança, a instabilidade e o medo são recorrentes. Uma combinação entre
instrumentos normativos – como a lei 55/2017, que aprofunda o regime jurídico da ação
especial de reconhecimento da existência de contrato de trabalho (instituído pela lei
63/2013), ou o Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na
Administração Pública (PREVPAP), criado pela Portaria nº 150/2017 e consumado pela
lei 112/2017 que estabelece os termos da regularização previstos no PREVPAP,
abrangendo pessoas em exercício de funções precárias que “correspondam a necessidades
permanentes da Administração Pública, de autarquias locais e de entidades do setor
empresarial do Estado ou do setor empresarial local, sem vínculo jurídico adequado” –
poderia favorecer os preceitos de uma regulação social emancipatória mais abrangente.
Em decorrência do parágrafo anterior, um quinto desafio está perfeitamente
sinalizado tanto pelos atores institucionais, como por atores sociais. Trata-se de um
desafio que será tanto maior quando for necessário ajustar a regulação laboral aos novos
tempos e modalidades de trabalho contemporâneo. Assim, tal como a atividade inspetiva
em Portugal sugere que se transite da “relação de trabalho subordinado” para as “formas
atípicas de emprego”, também se espera (como corolário do desafio anterior), que as
organizações de trabalhadores (mormente as sindicais) não olhem apenas para os
trabalhadores inseridos no mercado formal de trabalho. De momento, não parece existir
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propriamente em Portugal um “sindicalismo de precários” (Costa, 2017b), não obstante o
combate à precariedade constituir um pano de fundo para a intervenção sindical.
Por fim, um sexto desafio assume contornos plurais e é tão ou mais importante do que
os anteriores. Refiro-me à diversificação de estímulos regulatórios que são considerados
como de necessidade urgente na era do trabalho digital (da indústria 4.0). A produção
académica e pesquisas neste domínio tem vindo a crescer de forma acentuada, pois é o
trabalho do futuro e futuro do trabalho que estão em causa. E é sobretudo a diluição de
fronteiras (ou a atenuação de diferenças) entre trabalho e não trabalho, ou entre público e
privado ou entre baixo-custo e elevado-custo de produção de bens, etc., que está
grandemente em causa (Méda, 2016: 11; Degrise, 2016: 41; Körfer e Röthig, 2017: 233).
O exemplo do crowdwork – que remete para várias formas de trabalho geridas por
plataformas online – transporta consigo, desde logo, o desafio de evitar que as plataformas
online criem um mercado de trabalho paralelo com direitos sociais mais pobres e distantes
do modelo social europeu (Körfer e Röthig, 2017: 234). Nesse sentido, emergem como
necessárias, com caráter de urgência, um conjunto de condições regulatórias dos direitos
laborais. Tendo em consta a perspetiva da UNI Europa, Körfer e Röthig (2017: 234-235)
assinalam um conjunto de pontos que não devem ser perdidos de vista quer por policy
makers, quer por atores sociais: 1) associar aos trabalhadores dessas plataformas o
estatuto de “trabalhador”, o que significa reconhecer a existência de uma relação de
emprego, que pressuponha uma relação subordinada em que a plataforma funcione ou
como “intermediária” ou como “empregador”; 2) garantir uma remuneração decente e
condições de trabalho justas (por exemplo, proibindo a oferta de trabalho abaixo do
salário mínimo oficial do(s) Estados(s) membro(s) onde o trabalhador desenvolve o seu
trabalho; 3) obrigatoriedade legal de garantia de mecanismos de monitorização (ex:
garantindo que as plataformas pagam impostos e contribuem para a segurança social nos
respetivos Estados membros).

Conclusão: para uma renovada regulação/emancipação do trabalho
Mesmo sabendo que qualquer futuro é incerto – e porventura o futuro do trabalho mais
ainda –, considero, no entanto, que os diferentes atores (sejam os de pendor mais
institucional, sejam os de pendor mais social) não deverão deixar de tomar como prática
recorrente a adoção de propostas (tanto mais consensualizadas quanto possível) sobre o
futuro da regulação laboral. E como disse anteriormente, ter presente a regulação terá
inevitavelmente de implicar uma policy mix de regulação e de emancipação. Nesse
sentido, um bom exemplo sugerido a partir do espaço universitário mas com o firme
propósito de pensar no mundo do trabalho e no seu futuro foi o que resultou da primeira
simulação da Conferência Internacional do Trabalho realizada em meio universitário
europeu.
Recorde-se que na edição de 2015 da Conferência Internacional do Trabalho (CIT) –
órgão máximo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que reúne anualmente e
aprova as convenções, recomendações e resoluções que tratam das condições de trabalho
e das relações laborais – o diretor-geral da OIT, Guy Ryder, propôs como tema de fundo
comemorativo do centenário, “o Futuro do Trabalho” (Ryder, 2015). Este documento
assentou em quatro principais temas (ou quatro “diálogos do centenário”) vistos como não
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exclusivos mas sim como indicativos: (i) trabalho e sociedade; (ii) empregos dignos para
todos; (iii) a organização do trabalho e da produção; (iv) a governação do trabalho. Foi
tendo por base esse documento e combinando o tripartismo da OIT com 4 comités
temáticos – macro-regulação económica do emprego; mudanças tecnológicas e trabalho;
trabalho e desigualdades; futuro das relações de trabalho – que três centenas de estudantes
da Universidade de Coimbra propuseram mais de três dezenas de propostas para o futuro
do trabalho. Destaco apenas algumas propostas que resultaram de um “encontro de
vontades” entre delegados colocados “na pele” de representantes de governos,
empregadores e trabalhadores.
No domínio da macro-regulação económica salienta-se: a recomendação da criação
de um fundo internacional para a criação de emprego (gerido por organizações como a
OIT) e partindo do modelo do Fundo Social Europeu; a penalização de formas de
especulação financeira e a taxação de setores menos taxados da economia internacional; o
convite (aos Estados membros) para estimularem as empresas à criação de mecanismos
voluntários de promoção de empregos de qualidade para além dos mínimos considerados
admissíveis, quer distinguindo empresas com “selo” de garantia da promoção do trabalho
digno (em matéria de rendimento, tempos de trabalho, realização de trabalhadores), quer
publicitando e denunciando empresas seguidoras de más práticas laborais.
Quanto à articulação entre trabalho e tecnologia destaca-se: o incentivo à formação e
requalificação/especialização de trabalhadores (em vez de despedimento); a concessão de
isenção fiscal a empresas não lucrativas (reduzindo riscos de encerramento de atividades e
de extinção de postos de trabalho); a defesa de uma maior articulação entre o sistema de
ensino universitário e as necessidades do mercado de trabalho (ajustando vagas
universitárias a necessidades reais, atualizando práticas de ensino e conteúdos
programáticos, reforçando a componente tecnológica das instituições de ensino ou
apostando no ensino profissionalizante como forma de dotar os futuros trabalhadores de
maiores competências técnicas e de maior atratividade); a limitação à introdução de
máquinas sempre que estas substituam pessoas; o reforço do investimento público na
criação de incubadoras tecnológicas de economia solidária em universidades,
comunidades e organizações sociais.
No campo das desigualdades, além da necessária renovação de ordenamentos
jurídicos para melhor regular as novas formas de trabalho e da definição de medidas de
valorização e aumento do salário mínimo (acima do aumento da inflação) enquanto
garante de justiça social e combate à pobreza, propôs-se a adoção de medidas de reforço
da igualdade de género: maior equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional;
eliminação de barreiras no acesso ao emprego e à progressão na carreira (propondo um
sistema de quotas atribuídas às mulheres para lugares de chefia das empresas: 30% nas
PMEs, 40% nas médias e 50% nas grandes); introdução de conteúdos formativos
obrigatórios sobre igualdade de género, tanto nos curricula escolares (do ensino básico ao
superior), como em contexto empresarial, para trabalhadores e empregadores (com um
mínimo de 20 horas anuais); fiscalização e coimas reforçadas em caso de incumprimento
das medidas de combate à desigualdade de género.
Por fim, defenderam-se relações laborais respaldadas por quadros regulamentares que
assegurem a defesa e proteção de direitos. Desde logo, combatendo a precariedade e
apoiando medidas como: limitação do período experimental a 45 dias; redução da jornada
de trabalho; reforço da voz coletiva de trabalhadores nas empresas; sancionamento do
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recurso ao falso trabalho autónomo; estímulo ao acolhimento e integração
socioprofissional de imigrantes e refugiados; ou incentivo à contratação coletiva.
Não obstante tratar-se de uma simulação e de algumas das medidas propostas serem
mais realistas do que outras, a CIT em meio universitário assentou em propostas
concretas. Algumas com algum caminho feito, outras (porventura a maioria) à espera de
ver a luz do dia, desde logo porque dependentes da articulação entre interesses (nem
sempre convergentes) e da vontade política de governos. Todas, porém, com uma ambição
legítima: fazer do trabalho uma fonte de justiça social, dignidade e bem-estar e não uma
rota de precariedade, exploração ou submissão. É, aliás, isso que se espera dos processos
de regulação laboral.
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Resumo Este artigo compara as principais tendências de evolução da qualidade do emprego
na União Europeia, no período da crise. A qualidade do emprego é expressa num índice
sintético, baseado em quatro dimensões: a qualidade dos salários, a qualidade do tempo de
trabalho, a qualidade do conteúdo do trabalho e do seu envolvimento e, por último, a segurança
no mercado de trabalho. Os resultados evidenciam uma degradação do índice geral da
qualidade do emprego no conjunto dos países, sendo responsáveis por esse declínio os grupos
de países do regime liberal e da Europa do Sul. A análise desagregada das diferentes
componentes revela tendências paradoxais e contraditórias, que se atribui em grande parte à
supressão dos empregos com frágeis relações contratuais e de fraca qualidade sobretudo no
início da crise.
Palavras-Chave Crise, Qualidade do emprego, Regimes de Emprego, União Europeia, Índice
sintético.

Introdução1
A agenda política sobre a qualidade do emprego2 na UE (União Europeia) remonta a
2000. O compromisso com a sua promoção foi consensual nos Conselhos europeus de
Lisboa (Março) e Nice (Dezembro) no objetivo mais amplo de transformar a União
Europeia (UE) “na economia do conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo”.
Uma década depois esse compromisso é reafirmado na Comunicação da Comissão Agenda para novas qualificações e novos empregos - ao especificar que uma das quatro
prioridades fundamentais para alcançar o objetivo da estratégia Europa emprego 2020 é
"melhorar a qualidade dos empregos e das condições de trabalho".
A um nível internacional mais amplo, o consenso sobre a melhoria da qualidade do
emprego, “nomeadamente através da promoção da qualidade dos salários, da redução da
insegurança no mercado de trabalho e da promoção de boas condições de trabalho”, surge
explicita na Declaração dos Ministros dos 20 países mais desenvolvidos (G20) em 2015
no encontro de Ankara (3-4 Setembro) e Antalya (15-16 Novembro). O mesmo objetivo
faz também parte da agenda para um crescimento inclusivo da OIT (Organização
Internacional do Trabalho), das Nações Unidas e da OCDE (Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento).
Este enorme consenso político sobre a qualidade do emprego contrasta, no entanto,
com a criação de mecanismos suscetíveis de a promover. Em divergência com a
abordagem da qualidade do emprego, em anos recentes, foram frequentes as declarações
dos decisores políticos europeus e dos representantes de empregadores de que "qualquer
emprego é melhor que não ter nenhum”, sugerindo que o trabalho com direitos dificultava
1

Este trabalho foi financiado por Fundos Nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) no
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2
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a recuperação económica dos países, a competitividade das empresas e era inimigo da
criação de emprego.
Uma gama significativa de estudos analisou já a vertente quantitativa do impacto da
crise no emprego. Menor atenção tem suscitado as mudanças ocorridas na vertente
qualitativa. Acresce que os resultados dos estudos disponíveis nem sempre são
convergentes, dependendo em grande parte das facetas do emprego analisadas, dos
indicadores utilizados e da forma como são operacionalizados esses indicadores. Assim,
enquanto alguns autores defendem que a elevada insegurança gerada pelas elevadas taxas
de desemprego, pelo definhamento da economia e pela perda de poder de negociação
coletiva dos sindicatos, conduziram ao declínio da qualidade do emprego (Garbarino et
al., 2013; Erhel et al, 2013), outros sugerem tendências de polarização da estrutura de
emprego (Autor et al. 2006; Acemoglu e Autor, 2010). Outros, ainda, de melhoria dessa
mesma estrutura em consequência da supressão dos empregos dos grupos sociais mais
vulneráveis, isto é, pouco qualificados, baixos níveis de escolaridade e contratos de
trabalho precários (Eurofound, 2011, 2013, 2014 e 2015; Cerdeira e Dias, 2016).
Os resultados contraditórios tornam evidentes as insuficiências das análises que
consideram apenas uma ou outra dimensão das características do emprego. Este texto
procura ultrapassar essa limitação. A análise comparada das mudanças da qualidade do
emprego na UE213 de 2007-20154 apoia-se num índice sintético, baseado em quatro
dimensões: a qualidade dos salários/ganhos e a sua desigual repartição, a qualidade do
tempo de trabalho, a qualidade do conteúdo do trabalho e do seu meio ambiente; por
último, a segurança no mercado de trabalho.
O artigo é desenvolvido em três pontos, complementado por algumas notas
conclusivas. No primeiro ponto faz-se a revisão do debate sobre a convergência versus
divergência dos modelos económicos e sociais e da qualidade do emprego. No ponto 2,
para além de uma breve contextualização histórica do desenvolvimento do conceito de
qualidade do emprego, apresentam-se os principais quadros concetuais desenvolvidos
pelas instituições internacionais e identificam-se as dimensões e os indicadores
considerados neste trabalho. O ponto 3 é dedicado à análise comparada da evolução da
qualidade do emprego nas suas diferentes componentes na UE21.

1.

Tendências estruturais de convergência ou de divergência?

A tensão entre a convergência e a divergência dos modelos de crescimento económico e a
evolução da qualidade do emprego é um tema recorrente das análises económica e
sociológica. Entre os representantes mais proeminentes da convergência contam-se os
autores do pós-fordismo e da sociedade de conhecimento, fortemente baseadas em
conceções tecno-deterministas do efeito das tecnologias de informação e comunicação e
da globalização nas transformações económicas e societais. Se para as teses otimistas o
futuro do trabalho e do emprego se apresenta risonho, significando isto que há uma
3
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tendência geral para o desenvolvimento geral do trabalho cognitivo e acréscimo dos
empregos altamente qualificados por exigência do próprio desenvolvimento tecnológico
(Toffler, 1970, 1980; Bell, 1973; Masuda, 1984; Piore e Sabel, 1984; Drucker, 1993), as
teses criticas sugerem tendências de intensificação do trabalho e/ou de polarização da
estrutura do emprego, caraterizada pelo acréscimo de uma elite muito qualificada e bem
remunerada afeta a tarefas cognitivas no topo, pelo esvaziamento dos empregos de
qualificação e renumeração de nível médio e aumento de uma grande massa de
trabalhadores afetos a trabalhos pouco qualificadas e fracamente remuneradas na base
(Braverman, 1977; Castells, 2002; Autor et al. 2006; Acemoglu e Autor, 2010; Autor,
2010).
Estas teses universalistas e tecno-deterministas são postas em causa pelas teorias da
path-dependency, desenvolvidas a partir dos anos 90. Maurice, Silvestre e Sellier (1982)
chamam a atenção para o que designam de “efeito societal”. Ao compararem empresas
alemãs e francesas dotadas de tecnologias similares, constaram que a diferente
distribuição das tarefas entre os diferentes grupos profissionais e as hierarquias dos
salários dependiam menos de imperativos tecnológicos do que de opções em matéria de
organização do trabalho. Esta opção era feita pela empresa, mas em ligação estreita com
os sistemas de classificação profissional do ramo de atividade negociada pelos parceiros
sociais e com as grandes orientações dos sistemas de educação e de formação de cada um
dos países. É no quadro constituído pelos três espaços (organizacional, educativo e de
ação coletiva) que, segundo os autores, se estrutura o mercado de trabalho.
A importância das complementaridades institucionais nacionais para explicar as
dinâmicas do emprego e as respostas dadas aos desafios comuns, de que são exemplos a
inovação tecnológica, a globalização ou a crise, ganha relevo nas teorias sobre as
variedades do capitalismo (Esping-Andersen, 1990; Hall & Soskice, 2001; Amable, 2003;
Gallie, 2011; Ebbinghaus, 2012). Hall e Soskice (2001), referem cinco esferas nas quais
as empresas desenvolvem relações a fim de resolver os problemas cruciais para a
aquisição, a preservação e o desenvolvimento das suas competências fundamentais: a
concorrência sobre o mercado de produtos, a relação salarial e as instituições do mercado
de trabalho, o sistema de formação profissional/educação e o setor de intermediação
financeira e a corporate governance. Os autores diferenciam e comparam dois regimes de
produção, as economias liberais de mercado (ELM) e as economias coordenadas de
mercado (ECM). As ELM caracterizam-se pelo financiamento de curto prazo, mercados
de trabalho desregulados, despesas públicas restritivas e redistribuição limitada; pouca
generosidade na concessão de apoios sociais aos mais pobres; fraca proteção do emprego;
financiamento das empresas com forte recurso aos mercados financeiros e, finalmente,
uma política macroeconómica “automática” (orçamento equilibrado, crescimento da
oferta monetária a uma taxa fixa). Os Estados Unidos são o país mais representativo deste
modelo de capitalismo e o Reino Unido e a Irlanda algumas das suas variantes. Em
contraste, o modelo das economias de mercado coordenadas, que exemplificam no caso
alemão mas que com alguma variedade carateriza também outros países da Europa
Central e do Norte (incluindo a Suíça, Áustria, Holanda, Dinamarca, Suécia e Finlândia),
baseia-se em mecanismos de coordenação que evitam o mercado, um papel mais ativo do
estado, um elevado nível de impostos e obrigatoriedade generalizada de descontar para a
segurança social, um sistema de segurança social relativamente generoso, autonomia dos
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parceiros sociais, relações de trabalho cooperativas, juntamente com um importante papel
dos bancos no financiamento da atividade económica.
No seguimento de Schmidt (2002, 2003) e acrescentando aos cinco domínios
institucionais considerados por Hall e Soskice (2001) o sistema de proteção social,
Amable (2005) vem a propor não dois mas quatro modelos de capitalismo na UE: as
economias fundadas sobre o mercado ou modelo anglo-saxónico, as economias sociaisdemocratas, o capitalismo europeu continental e o capitalismo “mediterrânico”. De acordo
com Amable (2005), Schmidt (2002, 2003) e Lallement (2011), o modelo mediterrânico é
uma variedade de capitalismo que tem consistência própria e no qual o Estado
desempenha um papel fundamental. Seguindo Amable (2005) e Lallement (2011), este
modelo carateriza-se por um alto grau de complementaridade entre o sistema de proteção
social (menos desenvolvido do que nos países capitalistas de economias coordenadas) e
um nível elevado de proteção no emprego (mais elevado do que na Alemanha e na
Áustria). Em contraste com os tipos de capitalismo sociais-democratas e continentais, é
também caraterizado por sistemas de educação e formação deficientes, limitadores da
possibilidade de serem implementadas estratégias industriais orientadas para a inovação e
desenvolvimento de produtos de alto valor acrescentado. O aumento da concorrência
mundial sobre os principais produtos que constituem a sua especialização produtiva
pressiona a prática de salários baixos e dificulta a integração dos jovens no mercado de
trabalho. O mercado de trabalho encontra-se dualizado e segmentado, sendo grande a
diferenciação entre as condições de trabalho e salariais das grandes empresas das
pequenas empresas. Existem elevadas taxas de empregos flexíveis e precários. Os bancos
têm um papel mais importante do que nas economias de mercado liberais no
financiamento das empresas. O quadro 1 sintetiza as principais características dos
diferentes modelos em cada domínio institucional.
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Quadro 1: Caraterísticas principais dos modelos de capitalismo europeus
Domínios
Mercados de
produtos

Liberal de mercado
 Desregulados.

Social-democrata
 Regulamentados.

Europeu continental
 Fraca regulamentação
dos
mercados
de
produtos
concorrenciais.

Mediterrânico
 Regulamentados.
 Obstáculos
administrativos para as
sociedades.
 Obstáculos
ao
empreendedorismo
 Setor público.

Mercados de
trabalho

 Grande
flexibilidade
do
mercado
de
trabalho.
 Fraca
sindicalização.
 Fundados sobre o
mercado.

 Regulamentados.
 Políticas
ativas
de
emprego.
 Forte adesão sindical.

 Mercados de trabalho
coordenados.
 Variação no grau de
proteção entre núcleo
duro e periféricos.

 Regulamentados.
 Relações
laborais
conflituais.

 Sistema bancário

 Controlo das sociedades
pelas
instituições
financeiras

 Modelo liberal de
proteção social.

 Modelo universal, com
serviços de apoio às
famílias.

 Concorrencial.

 Forte despesa pública
na educação terciária,
com elevado apoio aos
estudantes.
Finlândia,
Dinamarca,
Suécia.

 Modelo corporativista.
 Prestações
principalmente
baseadas no emprego
 Sistema público, com
acento na educação do
nível secundário.

 Sistema bancário
 Pouca
conformidade
com os requisitos da
corporate governance.
 Limitada,
muito
centrada nas pensões de
reforma

Sistema
financeiro e
corporate
governance
Proteção
social

Educação

Grupo
países

de

Reino Unido.

Irlanda, Holanda, Bélgica,
Noruega
Alemanha,
França,
Áustria.

 Sistema
fraco.

educativo

Grécia, Itália, Portugal,
Espanha.

Fonte: Baseado em Amable (2015: 224)

Centrando a sua análise sobre três grupos de países, representativos na Europa das
economias liberais de mercado, das economias coordenadas de mercado do modelo
Mediterrânico, Lallement (2011) sugere que esta variedade de modelos resistiu à crise
tendo cada um deles desenvolvido estratégias de resposta em conformidade com as
características anteriormente sublinhadas: prioridade ao ajustamento dos salários
(redução), desemprego e subemprego nas economias de mercado liberais; flexibilidade
interna (redução e partilha do tempo de trabalho) nas economias de mercado coordenadas
e ajustamento à custa dos segmentos de trabalhadores mais vulneráveis no mercado de
trabalho, ou seja, reforço da desigualdade entre os insiders e os outsiders no modelo
mediterrânico.
Ao contrário, algumas análises têm descrito o processo de alargamento da UE para
leste e as políticas de austeridade e ajustamento estrutural impostas pela troika de resposta
à crise, como um desenvolvimento predominantemente liberal de convergência dos
modelos de capitalismo (Whyman et al., 2012; Schomann & Clauwaert, 2012; Schulten &
Müller, 2013; Armigeon & Baccaro, 2012). Sublinhando Hermann (2014: 127), a
convergência induzida pela crise pode não ter acabado com a diversidade institucional na
Europa, mas transformou as variedades europeias de capitalismo mais parecidas com
variedades de neoliberalismo.
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Tendo por base a tipologia de Esping-Andersen (1990) dos sistemas de proteção
social na UE e considerando aspetos como sejam o grau e o nível de participação dos
trabalhadores nas empresas, os princípios que orientam as políticas de emprego e a
relevância da qualidade dos programas de trabalho-vida, Gallie (2007, 2011), diferencia e
compara a evolução da qualidade do emprego de 2004 para 2010 em cinco regimes de
emprego na Europa: regime nórdico ou social-democrata (inclusivo), que se carateriza
pela existência de fortes direitos conferidos aos trabalhadores ao longo de toda a carreira
profissional (Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia); regime continental (dualista),
onde, tal como no regime anterior, são garantidos direitos fortes mas muito orientados
para os trabalhadores qualificados pertencentes ao núcleo duro das empresas (Alemanha,
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Áustria e Eslovénia); regime liberal, no qual integra a
Grã-Bretanha e que caracteriza por a regulação do emprego ser aqui minimizada e fraca a
capacidade dos trabalhadores influenciarem as condições de trabalho no local de trabalho.
Os restantes regimes são a Europa do Sul, onde inclui Portugal, Espanha e Grécia e
regimes em transição, ao qual pertence a generalidade dos países do leste da UE
(República Checa, Estónia, Letónia, Hungria, Polónia, Roménia e Eslováquia), que
caracteriza também por os trabalhadores deterem uma fraca proteção social e ser fraca a
sua influência no local de trabalho (Galli, 2007, 2011).
As conclusões do estudo mostram, no que se refere às tendências gerais, uma
evolução geral de acréscimo das qualificações (o que é consistente com as teorias
otimistas), de aumento da intensidade do trabalho (o que é consistente com as teorias
pessimistas), mas diferentes níveis e padrões de mudança entre países na autonomia no
trabalho, na oferta de formação e na segurança de emprego, confirmando a importância
das diferenças institucionais, validando, por conseguinte, a teoria das variedades de
capitalismo. No que se refere à análise comparativa dos regimes de emprego, destaca a
superioridade do modelo nórdico relativamente ao modelo liberal e à Irlanda em todos os
indicadores.
2. O conceito de “qualidade do emprego” e a sua operacionalização
A qualidade do emprego é um conceito complexo e polissémico. A procura de uma
definição, no âmbito da Sociologia, encontra-se já em Durkheim (1989) e Marx (1982).
Ainda que sob argumentos diferentes ambos associam a qualidade do emprego a um
trabalho não alienado, isto é, com sentido, capaz de promover a identidade, a
solidariedade e a interdependência, conferindo-lhe uma posição social (Durkheim, 1989).
Esta definição vem a ser absorvida pela perspetiva humanista, iniciada com as
experiências da equipa de Elton Mayo na fábrica de Hawthorne da empresa Western
Electric no final dos anos trinta e desenvolvida por autores da abordagem
comportamentalista5 e pela abordagem sociotécnica6. A qualidade do emprego que o
taylorismo resumiu a incentivos económicos (homo economicus) veio nesta abordagem a
integrar fatores relacionados com a dimensão social da empresa (homo socialis) e com a
realização pessoal possibilitada pelo trabalho. As interações que os trabalhadores
5
6

Entre outros, Maslow (1970), Hezberg (1960) e McGregor (1966).
Entre outros, Rice, Emery, Trist, Bamforth, Jacques, Thorsrud.
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estabelecem entre si e com as chefias, a sua integração no grupo, o enriquecimento do
trabalho, que consiste na substituição das tarefas de baixo grau de complexidade por
outras com grau mais elevado, a aprendizagem no trabalho, a participação e a democracia
no trabalho, surgem tão ou mais importantes quanto as compensações salariais.
O diálogo que se estabelece entre a academia e o mundo empresarial, em particular
no âmbito da investigação-ação desenvolvida pelos psicólogos e sociólogos do Instituto
de Relações Humanas de Tavistock (Londres), e do Instituto de Investigação Social e
Industrial da Universidade de Trondheim na Noruega (Trist, 1981; Thorsrud, 1975;
1984), vem a preconizar novos princípios de organização do trabalho que incluem os
seguintes aspetos: (i) trabalho interessante (“completo”) e com resultados visíveis; (ii)
controlo sobre o próprio trabalho (autonomia); (iii) oportunidade de aprendizagem
contínua no trabalho; (iv) possibilidade de obter feedback sobre os resultados do trabalho;
(v) boas relações com chefias e colegas; (vi) perceção da utilidade social do trabalho; (vii)
recompensas materiais e não materiais baseadas no desempenho do grupo como um todo.
Tanto as teorias comportamentalistas como a abordagem sociotécnica foram fontes de
inspiração para o movimento de melhoria da qualidade de vida no trabalho que ganhou
grande relevância a partir da década de setenta. O conceito de “qualidade de vida no
trabalho” exprime o alargamento do conceito de condições de trabalho, centrado sobre as
condições físicas e o clima social, para passar a abranger também o conteúdo do trabalho,
associado à aprendizagem, formação, comunicação e participação nas decisões (Kovács,
2014: 52). Os termos “desenvolvimento organizacional”, “gestão participativa” e
“democracia industrial” são referenciados como ideais do movimento da qualidade de
vida no trabalho. Ao invés, o absentismo, a conflitualidade laboral, a baixa produtividade
e a falta de motivação no trabalho foi associado a uma baixa qualidade de vida no
trabalho.
O crescimento das desigualdades sociais e a grande difusão das formas precárias e
flexíveis de emprego, no contexto das reestruturações produtivas e da globalização, vem a
renovar o interesse académico e político sobre a qualidade do emprego no final dos anos
90. O ponto distintivo relativamente aos movimentos anteriores da qualidade do emprego
é a assunção de compromissos políticos nacionais e internacionais no sentido da sua
melhoria. Estes compromissos conduzem ao desenvolvimento de quadros concetuais por
parte das mais importantes instituições internacionais e à construção de uma grande
bateria de indicadores destinados a monitorar os progressos alcançados nos diferentes
países.
O lançamento pelo Diretor-geral da OIT Juan Somavia7 do conceito de “trabalho
digno”, em 1999, marca o primeiro momento desta nova etapa na teorização da qualidade
do emprego. Este conceito representa uma tentativa da OIT orientar o debate e o
diagnóstico comparado das condições de trabalho no contexto da globalização. De acordo
com a definição da OIT, “Trabalho Digno” é o “exercício de uma atividade profissional
produtiva, em condições de liberdade, de qualidade, de segurança e de dignidade” (ILO,
1999). O quadro concetual é estruturado em dez dimensões estreitamente ligados aos
quatro pilares estratégicos da agenda do trabalho digno ou seja: (i) as normas
internacionais do trabalho e princípios e direitos fundamentais no trabalho; (ii) a criação
7

Decent Work, Report of Mr. Juan Somavia, ILO Director-General, 87th session of the International Labour
Conference.
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de emprego; (iii) a proteção social e (iv) o diálogo social e o tripartidarismo. Essas
dimensões dizem respeito às oportunidades de emprego, aos rendimentos adequados ao
trabalho produtivo, ao tempo de trabalho digno, à conciliação entre a vida no trabalho e a
vida pessoal, ao trabalho inaceitável e que poderia ser abolido, à estabilidade e segurança
no trabalho, à igualdade de oportunidades, à segurança do ambiente do trabalho, à
proteção social e ao diálogo social e tripartidarismo. Acresce às dimensões anteriores uma
outra sobre informação do contexto económico e social (ILO, 2013). A medição baseia-se
em indicadores estatísticos nacionais de natureza macro, incluindo, entre outros, a taxa de
emprego, taxa de desemprego, taxa de desemprego juvenil, percentagem de trabalhadores
com horários antissociais e quota do trabalho feminino. Estes são ainda complementados
por indicadores de natureza jurídica dizendo respeito, por exemplo, à proteção no
desemprego, à igualdade remuneratória de género e ao tempo de trabalho.
No ano imediato ao lançamento do conceito de trabalho digno, o Conselho Europeu
da EU, na Cimeira de Lisboa (Março de 2000), assumiu a qualidade do emprego como um
princípio orientador do processo de modernização do emprego e do Modelo Social
Europeu. A qualidade do emprego definida pela Comissão Europeia como um conceito
pluridimensional, dependente de um conjunto de fatores em interação (CEC, 2003), foi
incluída na Agenda da Política Social Europeia e passou a constituir um dos objetivos da
Estratégia Europeia do Emprego para 2003-2005, a par do pleno emprego e da coesão
social (Cimeira de Nice, Dezembro de 2000). O quadro concetual, aprovado na Cimeira
de Laeken (Dezembro de 2001), compreende dimensões e indicadores respeitantes a
características intrínsecas do emprego, ou seja, a aspetos do trabalho que o tornam
interessante para o trabalhador em termos de perspetivas de carreira profissional, salário e
estatuto por um lado, e, por outro lado, a características extrínsecas do emprego, dizendo
respeito às condições de trabalho e às características do funcionamento do mercado de
trabalho (CE, 2001.
Entre outras iniciativas orientadas especificamente para a Europa conta-se o “Índice
de qualidade do emprego” desenvolvido no âmbito do Instituto Sindical Europeu (ISE) e o
quadro concetual desenvolvido pela Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de
Vida e de Trabalho, baseado no 5º Inquérito às Condições de Trabalho (5th EWCS,
Eurofound, 2012). Este último, desenvolve-se em quatro (sub)índices dois dos quais
dizendo respeito a fatores extrínsecos ao emprego (“salários” e “perspetivas”), um terceiro
relacionado com as características intrínsecas do emprego, ou seja, com a qualidade das
características do posto de trabalho e das relações sociais no trabalho) e “qualidade do
tempo de trabalho” (Eurofound, 2012, 2013). Por sua vez, o índice da qualidade do
emprego do ISE compreende seis dimensões: qualidade dos salários (ganhos), qualidade
dos contratos, do tempo de trabalho e da conciliação entre a vida profissional e a vida
privada; qualidade das condições de trabalho e da segurança no emprego; qualidade das
competências mobilizadas e das perspetivas de evolução na carreira; por último,
representação coletiva (Leschke et al., 2008 e 2012; Erhel et al., 2013).
Com uma orientação para os países que a integram e no âmbito da agenda política
global sobre o bem-estar8, a OCDE, desenvolveu um quadro concetual e indicadores
estatísticos que apreendem a qualidade do emprego através de três dimensões dizendo
Project: “Defining, Measuring and Assessing Job Quality and its Links to Labour Market Performance and
Well Being”.
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respeito à qualidade dos salários/ganhos e à forma como os rendimentos são distribuídos
nos diferentes países, à qualidade da segurança no mercado de trabalho que leva em conta
a proteção social no desemprego e a qualidade do ambiente do trabalho e os
constrangimentos do posto de trabalho (Cazes et al., 2015).
Por último, o conceito de qualidade de emprego da Comissão Económica das Nações
Unidas para a Europa (sigla em inglês, UNECE) compreende sete dimensões, dizendo
respeito entre outros aspetos à segurança e à ética de emprego, aos ganhos e benefícios do
emprego, às horas trabalhadas, à segurança no emprego e à proteção social, ao diálogo
social e aos relacionamentos no emprego e à motivação no trabalho. O quadro 2 sintetiza
as dimensões contemplados por cada um dos seis quadros concetuais, com referência ao
nível de observação dos indicadores utilizados, a natureza dos indicadores (de nível macro
e/ou micro) e o âmbito geográfico da monitoração que se pretende alcançar.
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Quadro 2 - Quadros concetuais internacionais para medir a qualidade do emprego, natureza dos
indicadores e cobertura geográfica
Instituições
(siglas em
inglês)
ILO (2013)

Laeken (2001)

ETUI
(2008, 2013)

Eurofound
(2012, 2013)

OECD
(2015)
UNECE
(2015)

Dimensões

(1) Oportunidades de emprego
(2) Ganhos adequados e trabalho produtivo
(3) Tempo de trabalho digno
(4) Conciliação trabalho e vida pessoal
(5) Trabalho inaceitável e que deve ser abolido
(6) Estabilidade e segurança do trabalho
(7) Igualdade de oportunidades
(8) Segurança do ambiente de trabalho
(9) Proteção social
(10) Diálogo social
(11) Contexto económico e social de trabalho digno
(1) Qualidade intrínseca do emprego
(2) Aptidões, aprendizagem ao longo da vida e
desenvolvimento na carreira
(3) Igualdade de género
(4) Saúde e segurança no trabalho
(5)
Flexibilidade
e
segurança
no trabalho
(6) Inclusão e acesso ao mercado de trabalho
(7) Organização do trabalho e equilíbrio trabalho-vida
privada
(8) Diálogo social e participação dos trabalhadores
(9) Diversidade e não discriminação
(10) Desempenho global do emprego/produtividade
1) Salários (ganhos)
(2) Emprego atípico
(3)Tempo de trabalho e conciliação trabalho-vida
privada
(4) Condições de trabalho e segurança do emprego
(5) Competências e desenvolvimento de carreira
(6) Representação dos interesses coletivos
(1) Ganhos
(2) Perspetivas
(3) Qualidade intrínseca do trabalho
(4) Qualidade do tempo de trabalho

(1) Ganhos/salários
(2) Segurança no mercado de trabalho
(3) Características do posto de trabalho
(1) Saúde e ética do emprego
(2) Ganhos e benefícios do emprego
(3) Tempo de trabalho e conciliação vida profissional e
privada
(5) Segurança do emprego e proteção social
(6) Competências e formação
(7) Relações sociais no trabalho e motivação

Nível de
observação

Natureza dos
indicadores

Macro

Objetivos

Cobertura
geográfica
Mundo

Micro
macro

e

Objetivos
e subjetivos

UE

Micro
macro

e

Maioria
Objetivos

UE

Micro

Objetivos e auto
reportados

Micro
macro

e

Objetivos
e subjetivos

Micro
macro

e

Objetivos
e subjetivos

UE + alguns
países
europeus

Países
OCDE
Mundo

Fonte: Elaboração baseado em ILO, 2013; Laecken, 2001; ETUI, 2013; Eurofound, 2012, 2013; OECD, 2015;
UNECE, 2015; Cazes Hijzen e Saint-Martin (2015).

Como se acaba de descrever, as preocupações e os objetivos prosseguidos pelas
instituições, produziram alguma diferenciação na forma como é definida e
operacionalizada a noção de qualidade do emprego. No entanto, há quatro dimensões que
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embora surjam com designações ligeiramente diferentes são transversais a todas as
definições. Essas dimensões dizem respeito aos salários/ganhos, ao tempo de trabalho, às
caraterísticas intrínsecas do emprego (conteúdo e meio social do trabalho) e à segurança
no mercado de trabalho. É sobre estas dimensões que alicerçamos a construção do índice
sintético de qualidade do emprego. Este índice resulta da média das seguintes quatro
dimensões:
i.
ii.

iii.

iv.

Qualidade dos salários, que é avaliada tendo por base a mediana da remuneração e a
proporção de trabalhadores pobres.
Qualidade do tempo de trabalho, que é calculada tendo por base a ausência de
práticas de horários antissociais. Por horários antissociais entende-se os horários de
trabalho superiores a 10 h diárias, trabalho ao fim de semana e trabalho noturno.
Qualidade do conteúdo e do ambiente do trabalho. Os fatores retidos como sendo
relevantes para definir a qualidade do posto de trabalho foram:
a. ausência de constrangimentos relacionados com fatores físicos de risco para
a saúde como os trabalhos perigosos (exposição ao barulho, a vibrações, a
temperaturas elevadas e baixas) e desempenho de tarefas peníveis (suporte e
transporte de cargas pesadas, posições dolorosas e fatigantes);
b. não ser afetado/a por uma elevada pressão (intensidade);
c. deter autonomia relativamente às tarefas e aos métodos de trabalho;
d. ter oportunidades de aprendizagem no trabalho no quadro formal (formação
fornecida pelo empregador nas horas de trabalho) e informal.
e. perceção positiva das relações sociais no local de trabalho.
Qualidade da segurança no mercado de trabalho. Adotou-se a definição e os dados da
OCDE. Esta organização calcula a insegurança no mercado de trabalho utilizando
dois indicadores:
a. o risco de desemprego, medido pela probabilidade de entrar numa situação
de desemprego multiplicada pela duração esperada média das ocorrências de
desemprego;
b. os apoios sociais concedidos pelo Estado em situação de desemprego (ver
Cazes et al., 2015).

No quadro 3 apresenta-se uma discriminação das dimensões consideradas na
avaliação do índice geral da qualidade do emprego (IGQE), dos indicadores e das fontes
estatísticas. A indisponibilidade de informação estatística não permitiu analisar o ano de
2013, correspondente ao período do pico da crise. Os anos retidos foram: 2007 (ano de
pré-inicio da crise), 2010 (fim da 1ª fase da crise) e 2015. Faz-se notar ainda que, pela
mesma razão, em 2007, os dados referentes à primeira dimensão se reportam a 2006 e da
segunda e terceira dimensões a 2005. No último caso, porque a fonte estatística são os
inquéritos sobre as condições de vida e de trabalho, lançados sobre a responsabilidade da
Eurofound, com realização apenas quinquenal (2005, 2010, 2015). Relativamente a 2015
e no que se refere à primeira dimensão, os dados reportam-se a 2014, com exceção da
Grécia que dizem respeito a 2010.
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Quadro 3 – Dimensões, indicadores e fontes estatísticas do IGQE
Dimensões
(i) Qualidade dos
salários/ganhos
(ii) Qualidade do
tempo de trabalho
(iii) Qualidade do
conteúdo
e
ambiente
do
trabalho

(iv) Segurança no
mercado de trabalho

3.

Indicadores
Mediana da remuneração horária em PPS.
Proporção de trabalhadores pobres.
Trabalho ao fim de semana (inverso).
Trabalho noturno (inverso).
Horário de trabalho igual ou superior a 10 h/diárias (inverso).
Ausência de constrangimentos físicos e de desempenho de
tarefas peníveis.
Elevada intensidade do trabalho (inverso).
Fraca autonomia no trabalho e fracas possibilidades de
aprendizagem no posto de trabalho (inverso).
Fracas relações sociais no trabalho (inverso).
Risco de desemprego (inverso).
Proteção social no desemprego.

Fonte
Eurostat
Eurostat
Eurofound
Eurofound
Eurofound
Eurofound/ OCDE
Eurofound/OCDE
Eurofound/OCDE
Eurofound OCDE
OCDE
OCDE

A evolução do índice global da qualidade do emprego

A qualidade do emprego regista um declínio geral com o desencadear da crise. O índice
global, de 0,827 em 2007, desce para 0,819 em 2010. Em 2015, o índice recupera mas não
chega a atingir o valor do ano de 2007 (0,826). Todavia, esse declínio não afetou os
regimes de emprego e os países que deles fazem parte de igual modo. O regime de
emprego nórdico, destacando-se pelo lugar de liderança na qualidade do emprego antes da
crise, reforça a sua posição de 0,942 em 2007, para 0,967 em 2010 e 0,985 em 2015
(Gráfico 1). O grupo de países em transição registou um incremento progressivo da
qualidade do emprego evoluindo de 0,763 em 2007 para 0,786 em 2010 e 0,828 em 2015.
Apesar disso, este grupo de países é o que detém a pior qualidade de emprego. O modelo
continental, que regista o segundo melhor índice (0,919 em 2007 e 0,925 em 2010 e 0,933
em 2015) registou também um ligeiro incremento.
Gráfico 1: Índice global da qualidade do emprego nos diferentes grupos de países (2007, 2010 e
2015)

Inversamente, os modelos liberal e do sul europeu, posicionados, respetivamente, em
terceiro e quarto lugar na análise comparativa dos índices, registam uma significativa
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erosão da qualidade do emprego. O modelo liberal evoluiu de 0,909 em 2007 para 0,873
em 2010 e 0,866 em 2015 e o grupo dos países do sul de 0,906 em 2007, para 0,885 em
2010 e 0,852 em 2015. Como mostra o Gráfico 2, enquanto no modelo liberal a erosão da
qualidade do emprego ocorre sobretudo na primeira fase da crise, nos países da Europa do
Sul a erosão é contínua, expressando bem o impacto das políticas de ajustamento
incrementadas nestes países.
Gráfico 2: Evolução do índice geral da qualidade do emprego nos diferentes grupos de países
(2007, 2010 e 2015)

A análise desagregada do índice sintético da qualidade do emprego por país revela
dinâmicas muito diferenciadas ao longo do tempo (Gráfico 3). Espanha, Grécia, Portugal
e Itália registam erosão da qualidade do emprego ao longo de todo o período. No caso do
Reino Unido, França, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Holanda e Dinamarca a erosão tende
a concentrar-se na primeira fase, com a Holanda, Irlanda, Bélgica e Dinamarca a
melhorem a qualidade do emprego na segunda fase analisada (2010-2015).
Gráfico 3: Evolução do índice geral da qualidade do emprego na UE21 (2007-2015)
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Os países do leste europeu destacam-se por registarem quase todos incrementos da
qualidade do emprego ao longo de todo o período. Este incremento permitiu à maior parte
deles melhorar a sua posição relativa na hierarquia da qualidade de emprego da UE21. Em
2015, esta hierarquia é liderada pela Dinamarca (0,968), Bélgica (0,916) e Luxemburgo
(0,901). Acima da média encontram-se ainda a Holanda (0,885), Suécia (0,880), Finlândia
(0,874), Alemanha (0,874), França 0,866), Irlanda (0,864), Itália (0,856) e Áustria (0,827).
Na base da hierarquia encontram-se a Grécia (0,725), Eslováquia (0,730), Espanha (0,737)
e Portugal (0,750).
Gráfico 4: Índice global da qualidade de emprego UE21 (2007, 2010 e 2015)

Na análise desagregada das dimensões que constituem o índice global, no que se
refere à qualidade do tempo de trabalho, é percetível um menor uso dos horários
antissociais, isto é, uma melhoria desta dimensão. Ao contrário, constata-se uma
degradação muito significativa da segurança no mercado de trabalho, refletindo a
combinação do elevado aumento do risco do desemprego com a redução da proteção
social no desemprego. A qualidade do conteúdo e ambiente do trabalho e a qualidade dos
salários foram particularmente beneficiadas pelo fato dos empregos perdidos durante a
crise serem maioritariamente maus empregos (salários de uma forma geral abaixo da
média e pouco qualificados). Apesar disso, a última dimensão regista uma ligeira
degradação (Gráfico 5).
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Gráfico 5: Mudanças na qualidade do emprego: 2007-10, 2010-15, 2007-15
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Como se pode observar no Gráfico 6, todos os regimes de emprego registam
degradação de qualidade em pelo menos uma dimensão, que é o caso do regime liberal.
Este número sobe para três no caso do regime dos países da Europa do Sul, com maior
expressão a qualidade da segurança no mercado de trabalho. Os restantes registam
degradação em duas dimensões.
Gráfico 6: Mudanças da qualidade das dimensões, segundo o regime de emprego (2007-2015)
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A análise por país evidencia que apenas a Alemanha não é afetada pelo declínio de
qualidade em nenhuma das dimensões. A maioria regista degradação de qualidade em
duas dimensões (Áustria, República Checa, Estónia, Grécia, França, Hungria, Itália,
Portugal, Suécia, Eslovénia e Eslováquia), a Bélgica em três dimensões e os restantes
países numa dimensão (Dinamarca, França, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Polónia e
Reino Unido).
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Gráfico 7: Mudanças da qualidade das dimensões por países (2007-2015)

Conclusões
A análise empírica do impacto da crise na qualidade do emprego revela uma degradação
generalizada relativamente ao índice global e às diferentes dimensões na grande maioria
dos países. Constatou-se, no entanto, uma grande heterogeneidade da evolução entre
países, refletindo as características do modelo social, da intensidade do choque da crise e
das características conjunturais e estruturais da economia e do mercado de trabalho.
Apesar de haver algumas mudanças de posição dos países no ranking do índice global
da qualidade do emprego de 2007 para 2015, os países que detinham boa qualidade do
emprego antes da crise continuam a detê-la. O inverso também é verdadeiro. No entanto,
há uma evidente degradação da qualidade do emprego nos países da Europa Sul e uma
tendência de melhoria significativa nos países designados em transição.
A análise desagregada das dimensões revela tendências paradoxais e contraditórias
nas duas fases analisadas cuja explicação remete para o diferente grau de afetação das
atividades económicas e dos grupos socioprofissionais. Pelo menos numa primeira fase,
os mais penalizados foram os empregos masculinos do setor secundário e os grupos
sociais mais vulneráveis no mercado de trabalho, ou seja, os detentores de fraca
escolaridade, fraca qualificação profissional e relações contratuais pouco estáveis. A
supressão desse tipo de empregos teve efeitos positivos tanto na subida do índice
respeitante ao conteúdo e ambiente do trabalho como do tempo de trabalho de 2007 a
2010. Com exceção do modelo liberal relativamente ao tempo de trabalho, todos os
regimes de emprego registaram melhorias de ambas as dimensões nesse período. Já na
segunda fase da crise, em todos os grupos de países há deterioração do conteúdo e do
ambiente do trabalho e, no caso do modelo liberal e dos países da Europa do Sul, também
do tempo de trabalho.
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Em suma, este trabalho evidencia um diferente impacto da crise nas vertentes do
emprego aqui analisadas, particularmente entre o modelo social do norte da europa e o
modelo dos países do sul.
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“NUNCA PAREI PARA PENSAR NESTAS PERGUNTAS...”: UMA ANÁLISE SOBRE
O CONTEXTO DE TRABALHO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM
ACADEMIAS DE GINÁSTICA NO RIO DE JANEIRO

Deise de Jesus Soares Nunes, Wagner Salles, Maiara Oliveira Marinho e Fernando
de Oliveira Vieira

Resumo A reestruturação produtiva tem mascarado as rígidas formas de controle do modelo
taylorista/fordista. Se antes os que planejavam as tarefas faziam pressão sobre os trabalhadores
que as executavam, atualmente os próprios pares exercem pressões mútuas. Nesse contexto, os
próprios trabalhadores criam reações psicológicas de autocontrole. Eles fazem dos valores da
empresa seus próprios valores, orgulham-se em fazer parte de determinada organização e
escondem a oposição existente entre os interesses dos empregados e patrões, assumindo um
clima de pseudoliberdade. Dessa forma, no contexto das academias de ginástica, de que forma
alguns vínculos formais podem se caracterizar como um trabalho precário no contexto dos
professores de eduação física? Objetivando analisar como e quais fatores podem incidir de
forma danosa em vínculos formais de trabalho, esta pesquisa aplicou o PROART a 115
professores em seus contextos de trabalho. Os resultados desta pesquisa apontam para um
cenário de trabalho nocivo pela perspectiva da jornada e das condições que degradam sua
condição de seres humanos. Observa-se por esta pesquisa que há indícios substanciais de que o
trabalho danoso tem sido agregado às práticas organizacionais, de forma naturalizada e banal.
Palavras chave Trabalho precário; Condições degradantes; Jornada exaustiva; Professores.

Introdução
Transformações importantes têm ocorrido no mundo do trabalho atualmente. Observa-se o
desaparecimento de empregos permanentes e, simultaneamente, o aparecimento de novas
tecnologias, contratações e formas inovadoras de organização do trabalho.
No que tange aos direitos trabalhistas, a situação de flexibilização do trabalho
atualmente, embora lícita e formal, elimina parte do sistema de seguridade, reduz
sensivelmente a estabilidade dos empregos e, em alguns casos, aumenta a carga de
trabalho. O novo modelo de organização e gestão de trabalho, fruto da reestruturação
produtiva, apresentou modificações que culminaram na precarização do trabalho,
ocasionando problemas na saúde física e mental dos trabalhadores (Antunes, 2011;
Piccinini, 2011).
Este cenário provoca, então, uma indagação que questiona de que forma alguns
vínculos formais podem se caracterizar como um trabalho precário no contexto dos
professores de eduação física, em academias de ginástica no Rio de Janeiro.
Buscando analisar, assim, como e quais fatores podem incidir de forma danosa em
vínculos formais de trabalho, esta pesquisa esclarece, inicialmente, o que se compreende
sobre precarização das relações sociais e do trabalho, assim como sobre o conceito de
condições degradantes e de jornada exaustiva de trabalho. Em seguida, apresentam-se e
discutem-se os resultados de uma investigação feita com 115 professores de educação
física que atuam no setor fitness, em academias de ginástica na cidade do Rio de Janeiro.
ORGANIZAÇÕES E TRABALHO, nº 47-48, 2018, pp. 57-68
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Os resultados, portanto, expressam um cenário que merece atenção, no que se refere
às práticas organizacionais que podem transformar vínculos formais de trabalho em um
contexto nocivo de trabalho.

Precarização das Relações Sociais e de Trabalho na Atualidade
Para Bauman (2001) não só o mundo do trabalho passou por transformações, mas também
a sociedade de um modo geral. Neste corpo social atual algumas relações sociais são
consideradas degradantes. Vive-se um momento em que as relações, tanto pessoais quanto
as de trabalho, são guiadas pela satisfação do “agora”. Torna- se cada vez mais difícil
encontrar relacionamentos de longo prazo. Seja nas relações pessoais, nas de trabalho ou
até mesmo nas relações conjugais. As relações sociais que compõem essa sociedade em
muitos casos podem ser consideradas descartáveis, isto é, o que não traz satisfação pode
ser trocado. Ao passo que muitos relacionamentos são desfeitos sem que haja esforços
para a manutenção dos mesmos. A moda de hoje amanhã é satirizada. “Compromissos do
tipo até que a morte nos separe se transformam em contratos do tipo enquanto durar a
satisfação”, afirma Bauman (2001, p. 187).
De acordo com Debord (1997) nesse corpo social a palavra de ordem é o consumo e
esse ocupa a vida social do trabalhador. O sujeito produz e busca consumir cada vez mais.
As pessoas vivem uma degradação de valores, na qual as relações interpessoais são
estabelecidas pelo que as pessoas têm e não pelo que elas são. O sujeito acaba por viver
um conjunto de aparências negando a própria vida e, por consequência, o real da vida
acaba por se perder.
Sennett (1999) corrobora com as ideias de Bauman e Debord ao relatar que a
sociedade moderna acaba por corroer o caráter do sujeito, visto que o caráter é construído
na experiência do sujeito em longo prazo, ou melhor, através de experiências emocionais
com relações de lealdade, compromisso mútuo que se estabelece a personalidade da
pessoa. Torna-se difícil criar relações sociais duradouras em uma sociedade apressada,
concentrada no momento instantâneo. A dimensão do tempo do novo capitalismo afeta
diretamente a vida emocional das pessoas fora do local de trabalho.
Tendo em vista as transformações ocorridas na sociedade em que as relações sociais
se estabelecem pelos preceitos da aparência, do ter e do curto prazo, torna-se necessário
compreender como essas alterações influenciaram as relações de trabalho.
As relações de trabalho, de acordo com Liedke (1997) são como um aglomerado de
negociações informais e institucionais que moldam as relações sociais de produção dentro
do local de trabalho.
As novas relações sociais de trabalho fizeram com que os trabalhadores em seus
ambientes laborais convivessem com o medo, ansiedades e angústias. Esses sentimentos
são vividos de forma isolada, em meio à solidão (Bauman, 2001).
Tal fato ocorre devido às formas de exploração advindas da desregulamentação do
trabalho e o desenvolvimento de trabalho temporário. Esse tipo de trabalho que se
estabelece em curto prazo faz com que as promoções e compromissos mútuos entre
empresas e trabalhadores ou entre os próprios trabalhadores não se estabeleçam (Bauman,
2001).
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Segundo Antunes (2011) esses empregos de curto prazo ou sem contratos de trabalho
que acabam por diminuir a seguridade social são chamados de trabalhos precarizados.
Desta maneira torna-se relevante versar sobre essas mudanças no mundo do trabalho
atual do professor de Educação Física, visando responder o problema de pesquisa em
questão.

Das condições degradantes
Entende-se que tratar de condições degradantes significa o mesmo que tratar do poder
intenso exercido pelo empregador ao impor condições desumanizadoras de trabalho
(Viana, 2007; Mascarenhas, Dias e Baptista, 2015).
Não há uma prescrição rígida sobre a degradação. Ao contrário, condições
degradantes são caracterizadas caso a caso, embora haja indícios em comum, conforme
aponta Viana (2007). De acordo com o autor, entidades públicas sugerem que as
condições degradantes envolvem questões de higiene e segurança do trabalho. No entanto,
há outras práticas que incidem sobre o trabalhador que extrapolam estes limites e afetam,
inclusive, o estado moral e psíquico dos trabalhadores.
Destaca o autor que
“o fato é que um salário de fome ou um trabalho extenuante pode
causar mais estragos que a ausência de um par de botas. É verdade,
por outro lado, que também um operário de fábrica pode receber um
salário que não lhe permita viver dignamente - ainda que se trate do
mínimo legal. Basta que tenha alguns filhos e não disponha de outra
fonte de renda. Esse mesmo operário pode também estar vivendo
numa barraca de plástico e bebendo água poluída (...)” (Viana, 2007,
p. 199-200).

Portanto, as condições degradantes, de acordo com Viana (2007), podem ser
compreendidas sob cinco elementos fundamentais, embora não restritivos. São eles:
1.

2.

3.

4.

Falta explícita de liberdade – a constrição não é algo absoluto. Ao contrário,
necessita ser relativizada. Não é preciso uma ameaça de violência ou emprego de
elemento armado para cercear a liberdade. Basta, por exemplo, haver a existência de
uma dívida impagável ou emolduramento a qualquer outra forma de relação de
trabalho forçada para tolher a liberdade.
Relação abusiva de trabalho – refere-se ao contexto do trabalho em si, por exemplo,
havendo situações análogas ao assédio moral ou ao poder diretivo exacerbado. São
condições que expressam multiformas de violações, como falta de opções, clima
opressivo ou exploração da ignorância do trabalhador.
Salário precário – de forma objetiva, a ausência da justa e merecida contrapartida
pelo trabalho, partindo do princípio de que este salário deve ser caracterizado pelo
mínimo de acordo com a atividade exercida, sem desconto não previstos em lei.
Danos à saúde – que se associa tanto à forma com que os recursos físicos são
disponibilizados como aos impactos sobre a saúde física e mental. Por exemplo,
podem ser tipificadas questões relacionadas à água insalubre, comida estragada e
aspectos ligados à ergonomia, como também à manifestação de sintomas de danos
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físicos e/ou psíquicos desenvolvidos por conta dos procedimentos no trabalho, como
dores no corpo, frustração, desgaste, dentre outros.
Residência/Locomoção compulsória – que é referente ao desenraizamento do
trabalhador, forçando-o a se submeter a uma nova moradia ou se deslocar de uma
determinada maneira para seu local de trabalho, não lhe dando outra opção que a de
viver daquela maneira.

Conforme exposto, portanto, as condições degradantes se definem pela relação entre
os meios pelos quais o trabalho é prestado e o próprio trabalhador, não se referindo
necessariamente, nesta ótica, à atividade exercida (Ramos Filho, 2008). Na perspectiva da
relação de trabalho, as condições degradantes manifestam a intencionalidade do
empregador em coagir direta ou indiretamente quem lhe presta serviço.

Sobre a Jornada Exaustiva
Aspectos bem conhecidos da Administração, como a multifuncionalidade ou polivalência
do movimento toyotista (Gurgel e Souza Filho, 2016; Dal Rosso, 2011; Coriat, 1994) e o
ritmo de trabalho taylorista (Taylor, 1995) são cruciais para analisar a jornada de trabalho
exaustiva, e precisam ser percebidos pela imbricação com o tempo de trabalho, tendo sido
este último tomado como parâmetro isolado para dirimir as dúvidas sobre a exaustão do
trabalhador, no caso do legislativo brasileiro.
A jornada exaustiva configura-se pela interrelação entre as duas manifestações de
jornada na execução do trabalho.
A primeira, a jornada intensiva, é caracterizada pelo ritmo, pela repetição das
atividades e pela frequência com que elas são conduzidas. É o empenho do trabalhador ao
longo da jornada, associado com as formas de organização do trabalho, métodos de gestão
e novas tecnologias. Segundo Dal Rosso (2011), “intensidade é uma condição geral de
qualquer tipo de trabalho humano. Mesmo o trabalho não assalariado é realizado
segundo um grau de envolvimento do indivíduo ou intensidade”. Para Dal Rosso, é nisso
que o trabalhador assalariado incluso em um sistema heterônomo difere-se do autônomo:
a decisão sobre o grau de envolvimento com as atividades, ou seja, “a decisão sobre o
vigor” (ibid, p. 143). No trabalho forçado, essa condição é explorada ao limite do ser
humano, de modo a garantir a total submissão pelo desrespeito ao corpo, às necessidades
fisiológicas básicas e aos sentimentos (Silva, 2011).
A segunda, a jornada extensiva, por sua vez, tem a ver com a amplitude da ação, com
o tempo em que ela se desenvolve e com a duração da atividade na união de tarefas. Em
Marx (1996), temos um exemplo claro de empregadores que exploravam o sobretrabalho
extensivo de mulheres, jovens e crianças sob o sistema de turnos, excedendo quanto não
muito as dez horas de trabalho, de maneira que seu repouso eram “horas de ociosidade
forçada” (ibid, p. 404), onde “o trabalhador tinha de engolir sua refeição ora em um ora
em outro fragmento de tempo não utilizado” (ibid, p. 404). Mudou-se o contexto, mas
estas práticas permanecem perversas, quando pensamos que os próprios trabalhadores
podem decidir aumentar a intensidade, engolindo a comida para bater metas e aumentar a
produtividade. A jornada extensiva, por sua vez, é uma estratégia de manipulação do
tempo de trabalho e dos trabalhadores, destituídos de sua condição de sujeitos,
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organizados como “cartas” de um baralho. A extensividade tem a ver com o
prolongamento da jornada de modo a produzir o mais-trabalho. Dal Rosso (2011) explica
a jornada extensiva por sua duração e prolongamento, enquanto a jornada intensiva pode
ser entendida como a “capacidade de produzir mais valores permanecendo imutáveis as
condições de trabalho e a duração da jornada” (p. 137). Esse mesmo autor distingue de
um fator crucial da jornada intensiva: a produtividade. Ela depende da obsolescência
ultra-rápida dos produtos (Gurgel e Souza Filho, 2016), ou seja, depende da “adoção de
inovações tecnológicas que reduzem o tempo médio socialmente necessário das
mercadorias” (Dal Rosso, 2011, p. 138).
Em vista da tendência global de declínio da jornada, ao longo do último século, (Lee,
McCan e Messenger, 2009), a extensividade da jornada, de certa maneira, apresenta
queda. Em contraposição, a intensidade se dá pela capacidade de produzir mais, seja pelo
emprego de mais tecnologia, seja pelo emprego mais denso do trabalho (Marx, 1996);
portanto, percebe-se um aumento deste elemento (intensidade), numa perspectiva
histórica.
Em certo momento, há um ponto nodal em que a jornada longa (extensiva) e a
intensidade do trabalho (intensiva) excluem-se mutuamente, de modo que só é possível
um grau de intensidade com a redução da jornada extensiva (Marx, 1996, p. 42). Quando
o capital pressiona ambas as dimensões, temos uma força de exaustão sobre o trabalhador,
cujo futuro é a jornada ilimitada de trabalho – abandono da métrica temporal.
Em Dejours (1992), o tempo pode ter papel crucial no estudo do sofrimento psíquico
do trabalhador em um trabalho prolongado e contínuo. Outrossim, a continuidade
manifesta pelo ritmo e frequência de trabalho são essenciais para entendermos a jornada
exaustiva. A violência praticada pela tensão nervosa da polivalência, da intensidade e da
extensão conduz a descompensações na saúde do trabalhador, forçando-o a sucumbir
frente às demandas do trabalho (Dejours, 1992) e entregando-se à exaustão. Há, nas
relações “normais de trabalho”, mais criticamente na análoga à escravidão, uma “carga
psicossensorial” negativa (Dejours, 1992; Dejours, Abdoucheli e Jayet, 2014), fruto da
vigilância, da tensão na relação com os superiores (que podem ser o fazendeiro, o patrão
do imigrante, a/o patroa/patrão da doméstica, o gerente da fábrica, o dono do restaurante,
etc) e da produtividade demandada do trabalhador que podem ajudar a sanar as dúvidas
sobre o conceito de jornada exaustiva.
Adiciona-se ao aspecto psicológico a morte súbita por excesso de trabalho que, no
Japão de Ohno, existe uma palavra específica: 過労死 ou karoshi, fenômeno reconhecido
pelo governo japonês desde a década de 1980. O colapso é de ordem fisiológica, diferente
das causas psicológicas atribuídas ao suicídio, e suas principais causas de morte são:
ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais, trombose ou infarto cerebral, infarto
agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, entre outras causas (Chehab, 2013). A
associação da morte com o excesso de trabalho, apesar da ausência de critérios fixos, é
possível pela constante banalização da vida e da injustiça social (Arendt, 2007) que
permeiam relações neo-imperialistas de precarização do trabalho. Segundo Chehab
(2013), o governo japonês reconhece a morte devida ao trabalho caso a vítima tenha
trabalhado continuamente nas 24 horas anteriores ao óbito, ou por 16 horas em sistema de
turno na semana imediatamente anterior, apesar de haver decisões judiciais que utilizaram
outros padrões de medição, como a média etária, por exemplo, cuja morte ocorre
geralmente entre 30 e 49 anos.
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Dal Rosso (2006) também faz uma distinção das implicações do trabalho material e
do trabalho imaterial, usando os exemplos de trabalhadores da construção civil e de
telefonistas, respectivamente, para distinguir os reflexos da intensidade sobre a saúde do
trabalhador. São inegáveis os efeitos negativos sobre a saúde, destacando-se, devido ao
trabalho imaterial intensificado, doenças psicossomáticas, como estresse, depressão,
transtornos psíquicos, e doenças somáticas, como lesão por esforço repetitivo (LER),
gastrite, hipertensão, entre outras.

Metodologia e análise dos dados
Para a coleta de dados, utilizou-se o PROART – Protocolo de Avaliação de Riscos
Psicossociais no Trabalho, desenvolvido por Facas (2013).
O PROART conta com 4 escalas que reúnem diferentes fatores a fim de medir, por
meio de questões objetivas, riscos sobre: Organização Prescrita do Trabalho (EOT),
Estilos de Gestão (EEG), Sofrimento Patogênico (ESPT) e Danos Relacionados ao
Trabalho (EDRT). Estas questões objetivas são constituídas por escala Likert, pela qual as
respostas buscam capturar a percepção sobre determinada questão a partir de opções
fechadas como “Nunca” (1), “Raramente” (2), “Às vezes” (3), “Frequentemente” (4) e
“Sempre” (5). Além destas questões objetivas, o PROART conta, ainda, com questões
discursivas, que são adaptáveis à pesquisa em execução, buscando aprofundar e
confrontar as respostas objetivas com a percepção mais detalhada e livre dos sujeitos
pesquisados.
Para esta pesquisa, foram pesquisados 115 professores. A escala principal explorada
nas análises foi a Escala de Danos Relacionados ao Trabalho (EDRT), juntamente com as
questões abertas do questionário.
O perfil demográfico, em termos de sexo e de tempo de exercício profissional, se
apresentou da forma com que mostra a Tabela 1:
Tabela 1 – Dados Demográficos: sexo e tempo de exercício professional
Sexo/Tempo de exercício

De 0 a 4

De 5 a 10

De 11 a 15

De 16 a 20

Acima de 20

profissional

anos

anos

anos

anos

anos

Homem

26%

22%

6%

3.5%

0%

Mulher

18%

18%

3.5%

2%

1%

Observa-se que a amostra foi de 57,5 % de homens e 42,5% de mulheres. Chama a
atenção também o fato de que 44% dos professores de educação física possuíam de 0 a 4
anos de exercício profissional e 40% de 5 a 10 anos. De maneira geral, verificou-se que
84% desses profissionais apresentavam até 10 anos de profissão. Fica evidente um perfil
de profissionais recém-formados, o que levanta uma questão que indaga o motivo de
haver tantos profissionais novos na área e poucos profissionais experientes. Supõe-se,
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assim, que este é um perfil de profissionais que não permanece muito tempo neste ramo
de atividade, o que instiga uma compreensão das causas.
Ao responderem ao questionário, os sujeitos pesquisados acreditavam que este
poderia ser de alguma forma um espaço de “escuta” do trabalhador, espaço este que se
torna difícil e frágil no cotidiano laboral, uma vez que exige visibilidade e confiança entre
o coletivo de trabalho (Dejours, Abdoucheli e Jayet, 2014), o que não aparenta ser a
realidade destes profissionais, segundo os relatos colhidos, como o apresentado abaixo:
“[...] como é bom saber que alguém esta pensando em nós. [...]
nunca parei para pensar nessas perguntas em relação ao meu
trabalho. [...] estou de alguma forma sendo ouvido, posso mostrar
minha indignação, já que no meu trabalho não tenho esse espaço.
[...] Estou pensando no meu chefe” (Professor X).

Danos físicos e contexto de trabalho
Os parâmetros do PROART para a Escala de Danos Relacionados ao Trabalho (EDRT)
apresentam os seguintes critérios sobre os níveis de riscos psicossociais medidos em seus
fatores:




Média de respostas entre 1,0 e 2,3 – Resultado positivo, que representa baixos
riscos psicossociais. Aspectos a serem mantidos, consolidados e potencializados
na organização do trabalho.
Média de respostas entre 2,3 e 3,7 – Resultado mediano, que representa um
estado de alerta/situação limite para os riscos psicossociais no trabalho. Demanda
intervenções a curto e médio prazo.
Média de respostas entre 3,7 e 5,0 – Resultado negativo, que representa altos
riscos psicossociais. Demanda intervenções imediatas nas causas, visando
eliminá-las e/ou atenuá-las.

De acordo com os resultados encontrados em campo, na primeira parte objetiva da
pesquisa, a média geral de respostas nesta escala referente ao fator de danos físicos foi de
2,50, o que revela que esses profissionais estão em níveis médios de riscos psicossociais.
O desvio-padrão foi de 1,53. Este resultado já expressa uma relação de tensão, uma
situação limite, um estado de alerta, uma “carga psicossensorial” negativa (Dejours, 1992;
Dejours, Abdoucheli e Jayet, 2014).
Em termos de distribuição, a amostra ficou dividida da seguinte forma, conforme
mostra o Gráfico 1:
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Gráfico 1 – Avaliação de danos relacionados ao trabalho a partir do fator danos físicos

A análise detalhada dos dados do Gráfico 1 aponta itens como dores nas costas,
alterações no sono, dores nas pernas e dores no corpo como os sintomas frequentemente
ou sempre manifestados pelos sujeitos pesquisados.
Os dados corroboram, ainda, o que apresenta Dal Rosso (2006), em consonância com
o que aduzem Silva (2011) e Dejours (1992), no que se refere aos inegáveis efeitos
negativos sobre a saúde, destacando-se, devido ao trabalho imaterial intensificado,
patologias da hipersolicitação, conhecidas como LER/DORT – Lesão por Esforço
Repetitivo e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, respectivamente.
Já na segunda parte do PROART encontram-se os dados complementares através de
questões discursivas. Foi realizada uma análise das respostas dadas através da contagem
da frequência para quantificar o manifesto na comunicação ou mensagem, ou seja, a partir
das respostas encontradas no campo para cada pergunta foi feita uma categorização de
respostas. Posto isso, para cada resposta dada ao bloco de perguntas abertas e dados
complementares foi possível estabelecer categorias e a respectiva frequência com que
cada resposta foi dada pelos participantes da pesquisa (Rizzini,1999).
Estas questões revelaram categorias de dados que incidem sobre aspectos de (I)
decisão sobre o trabalho, (II) ritmo de trabalho e (III) remuneração, apresentadas da
seguinte maneira, de acordo com a Tabela 2:

UMA ANÁLISE SOBRE O CONTEXTO DE TRABALHO DOS PROFESSORES

65

Tabela 2 – Categorias de análise de conteúdo das respostas discursivas

As categorias da Tabela 2 se aproximam do que preconizam Viana (2007) e Dal
Rosso (2011). Surgem, daí, quatro elementos que podem ser discutidos nos dados
colhidos, quais sejam:
Ausência de autonomia (DAL ROSSO, 2011) – para os sujeitos pesquisados, o
trabalho é emoldurado sob regras rígidas e centralizadas na gestão, não sendo possível
opinar ou sequer participar das decisões. Para uma atividade como a preparação física, a
autonomia do profissional é imprescindível para orientar, propor soluções e corrigir falhas
no trabalho real, o que é tolhido por completo em uma relação forçada de trabalho. O
controle sobre a intensidade do trabalho perpassa uma condição de autonomia ou
heteronomia,onde o trabalhador é forçado à cumprir as normas impostas a ele, sem
possibilidade de se desvincular delas.
Relação abusiva de trabalho (VIANA, 2007; DAL ROSSO, 2011) – pode ser
observada através do poder diretivo exacerbado ou das violações sobre os direitos
diversos, como limitação ou dirimição das horas de descanso, demanda de horas de
trabalho ilimitadas, oferecimento de baixa remuneração e cerceamento da liberdade. Cabe
destacar que os relatos que demarcam 50h de trabalho são considerados eufemísticos, na
medida em que estes sujeitos perdem a noção das horas reais de trabalho por dia e
comunicam um marco mínimo de 50h na tentativa de suavizar a percepção da carga real
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de trabalho que vivenciam. Há relatos, por exemplo, de sujeitos que começam a sua
jornada às 7h e só conseguem terminar suas atividades após as 23h, o que os impede,
inclusive de investirem em cursos de aperfeiçoamento ou de atualização profissional.
Salário precário (VIANA, 2007) – um dos dados mais evidentes, que expressa a
consequência de uma relação de trabalho flexível, onde o trabalhador ganha por hora
trabalhada. Com a diminuição do valor da hora de trabalho, o sujeito se vê na obrigação
de estender sua jornada e, na media do possível, assumir dois ou três vínculos de trabalho
por dia para auferir um salário mensal razoável. Além disto, os direitos às férias, 13º
salário e descanso remunerado são suprimidos por entre estes vínculos flexíveis, o que
precariza ainda mais a contrapartida que o sujeito merece ter por seu trabalho.
Danos à saúde (VIANA, 2007; DAL ROSSO, 2011) – outro dado evidente, que
mostra como as condições e a jornada vivenciada por estes sujeitos têm provocado danos
à saúde. Estes danos são vivenciados por dois vieses: (I) pelo cansaço promovido pela
vivência do ritmo laboral penoso no dia a dia e (II) pela exaustão provocada pela atividade
física inerente à função destes profissionais.

Estes elementos corroboram o pensamento de Bauman (2001), em que as novas
relações sociais de trabalho fizeram com que os trabalhadores em seus ambientes laborais
convivessem com o medo, ansiedades e angústias. Esses sentimentos são vividos de forma
isolada, em meio à solidão. Tal fato ocorre devido às formas de exploração advindas da
desregulamentação do trabalho, que faz com que as promoções e compromissos mútuos
entre empresas e trabalhadores ou entre os próprios trabalhadores não se estabeleçam.
Desta forma, estes professores, sobre os quais exige-se uma aparência saudável,
vivem seu cotidiano com uma série de danos físicos e psíquicos, em muito agravados pela
jornada intensiva e estensiva, configurando uma jornada exaustiva de trabalho (Dal Rosso,
2011; Marx, 1996; Dejours, 1992; Dejours, Abdoucheli e Jayet, 2014) e sob condições
degradantes, em termos de falta de liberdade, relação abusiva de trabalho, salário precário
e danos à saúde (Viana, 2007; Mascarenhas, Dias e Baptista, 2015; Ramos Filho, 2008).
Este contexto se tornou, de certo modo, um paradoxo: profissionais, que em suas
atividades laborais proporcionam saúde e bem-estar ao próximo, não conseguem fazer
disto uma prática para si.

Conclusão
Na busca de reconhecimento, um grupo expressivo destes profissionais imprime um ritmo
de trabalho que excede suas capacidades individuais. Parte disto se deve à baixa
remuneração e à falta de expectativa, no que diz respeito a um plano de carreira. Para ter
um salário mais atrativo, grande parte desses profissionais atua como treinador
personalizado. Em contrapartida, abrem mão de direitos trabalhistas.
Os dados da pesquisa apresentaram níveis médios de riscos psicossociais para a
Escala de Danos Relacionados ao Trabalho (EDRT), o que expressa uma condição de
alerta e exige intervenções a curto e médio prazo.
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Conclui-se que o cansaço e o desgaste físico revelados na pesquisa são resultados de
um trabalho que exige um empenho exaustivo. Este desgaste pode ser aumentado devido a
quantidade de horas que parte desses profissionais imprimem em busca de uma
remuneração mais atrativa. Acompanhado deste fator ainda destacou-se a necessidade que
o professor de educação física tem em manter seu corpo bem cuidado e exemplar. Neste
aspecto os participantes da pesquisa afirmaram que, mesmo cansados, praticavam
atividade física não apenas para a manutenção da saúde. A prática da atividade física, a
estética e o culto ao corpo são sinônimos de empregabilidade. Tal fato se dá tendo em
vista que o aluno se espelha no perfil saudável de seu professor.
Neste sentido, a parte qualitativa do estudo apresentou dados que expressam um
descontentamento dos sujeitos da pesquisa em relação ao desgaste físico, à falta de plano
de carreira, à pouca remuneração e à falta de paridade entre o salário de contrato e o que
realmente se recebe.
Esta situação se torna preocupante. Estes professores de educação física podem estar
desenvolvendo uma banalização do mal. Isto é, os sujeitos podem estar se tornando
insensíveis àquilo que lhes trazem sofrimento, naturalizando as condições degradantes,
entendendo que fazem parte da profissão e de suas vivências cotidianas. Assim, a cada
dia, não só o ritmo de trabalho penoso, como também a natureza do trabalho, tem gerado
consequências danosas à saúde física do professor de educação física.
Portanto, os dados desta pesquisa apontam para um cenário de trabalho nocivo pela
perspectiva da jornada e das condições que degradam sua condição de seres humanos.
Observa-se por esta pesquisa que há indícios substanciais de que o trabalho danoso tem
sido agregado às práticas organizacionais, de forma naturalizada e banal.
A partir das revelações dos sujeitos pesquisados, pode-se constatar que as condições
degradantes vivenciadas por estes profissionais expressam o poder intensivo exercido
pelos empregadores, impondo condições desumanizadoras, indo ao encontro do que
afirmam Viana (2007) e Marcarenhas, Dias e Baptista (2015). Além disto, a jornada de
trabalho que estes profissionais exercem revelam a exigência de uma entrega intensiva e
exaustiva, nos mesmos moldes que destaca Dal Rosso (2011).
Propõe-se, para pesquisas futuras, que se faça uma investigação mais aprofundada
referente a (não) atuação do Estado e dos Conselhos Profissionais, no que tange a
fiscalização dos contratos de trabalho, remuneração e, principalmente, a falta de condições
de trabalho destes profissionais.
Assim, espera-se que esta pesquisa proporcione dados para estender as questões aqui
levantadas, objetivando ampliar os estudos sobre o trabalho e as suas condições
inadequadas, que tendem a ser incorporadas como práticas de gestão nas organizações
contemporâneas.
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GESTÃO DISFUNCIONAL: OS IMPACTOS SOBRE A RELAÇÃO TRABALHADORORGANIZAÇÃO EM EMPRESAS PRIVADAS E MISTAS NO RIO DE JANEIRO

Wagner Salles, Daniela Salomão Ach, Jacqueline Santana Silva, Fernando de
Oliveira Vieira

Resumo Uma questão latente que emerge no contexto das pressões para uma adaptação frente
às significarivas mudanças nas formas de trabalho ao longo do tempo indaga sobre como a
atual gestão empresarial tem impactado na relação trabalhador-organização. A fim de
compreender que fatores têm impactado a relação entre trabalhador e organização e como a
gestão influencia na dinâmica destes fatores, esta pesquisa aplicou o PROART (Protocolo de
Avaliações de Riscos Psicossociais no Trabalho) a 100 indivíduos vinculados a empresas
privadas e mistas, no Rio de Janeiro, sob quatro escalas. Os resultados revelaram que a maior
concentração dos sujeitos está sob níveis médios de riscos psicossociais, que representam
situações limites e demandam ações a curto prazo. Em fatores como “indignidade” e “danos
físicos”, por exemplo, já é possível mapear altos níveis de riscos psicossociais, o que exige
ações imediatas. Estes resultados revelaram, ainda, que a natureza destas práticas
organizacionais, caracterizadas por um estilo de gestão normativo, promove sobrecarga e malestar no trabalho.
Palavras-chave Gestão disfuncional; Práticas organizacionais; Trabalho decente.

Introdução
Um dos mecanismos prioritários para a prática da Agenda Nacional de Trabalho Decente
(OIT-ANTD, 2008, p.17) enfatiza o “fomento à implementação de parcerias no local de
trabalho para a promoção de uma cultura de prevenção de riscos e para a promoção da
segurança e saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores”.
Diante das pressões para uma adaptação frente às significarivas mudanças nas formas
de trabalho ao longo do tempo (Leka e Jain, 2010), este mecanismo da ANTD se vê
desafiado a lidar com a realidade do trabalho em uma perspectiva cada vez mais dinâmica,
instável, e que demanda capacidade de um agente de mudança – o fator humano – para
providenciar os ajustes necessários e preencher as lacunas, de forma a obter o êxito (Brito,
2008).
Dessa forma, uma questão latente que emerge neste contexto indaga sobre como a
atual gestão empresarial tem impactado na relação trabalhador-organização.
O objetivo desta pequisa, portanto, visa compreender que fatores têm impactado a
relação entre trabalhador e organização e como a gestão influencia na dinâmica destes
fatores. Para tanto, trabalha-se incialmente o conceito de trabalho decente, seguido dos
conceitos de sobrecarga de trabalho, de estratégias defensivas e de mal-estar no trabalho,
aplicando a investigação aos contextos de empresas privadas e mistas no Rio de Janeiro.
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A perspectiva do trabalho decente
A Organização Internacional do Trabalho (OIT), desde 1999, assumiu a expressão
“trabalho decente” como um pilar estratégico para fomentar as discussões que envolvem o
trabalho e a relação homem-trabalho, sobretudo visando o combate às condições
inadequadas (Amorim, Aarsur e Fischer, 2010).
No Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) passou a promover o conceito
de trabalho decente em 2003, cujas áreas prioritárias são:
a) geração de emprego, microfinanças e capacitação de recursos
humanos, com ênfase na empregabilidade dos jovens; b) viabilização
e ampliação do sistema de seguridade social; c) fortalecimento do
tripartismo e do diálogo social; d) combate ao trabalho infantil e à
exploração sexual de crianças e adolescentes, ao trabalho forçado e à
discriminação no emprego e na ocupação (MTE, 2006, p.5).

Carvalho (2017, p.42), comentando o que preconiza o CEPAL/PNUD/OIT (2008),
entafiza que estes
reconhecem a importância de gerar postos de trabalho de qualidade,
com características não-discriminatórias, que assegurem proteção
social, direito de associação e diversas outras dimensões do que se
convencionou definir como trabalho decente. Para tanto, faz-se
necessário atuar em correções nas distorções de mercado ou da ação
orientada por parte do Estado. O trabalho decente não é tão somente
um tema de justiça social, mas também de desenvolvimento
socioeconômico. Nessa ótica, melhores condições de trabalho
contribuem não só para aprimorar as condições de vida dos
trabalhadores e aumentar o bem-estar, mas igualmente para elevar a
produtividade da mão de obra empregada; fortalecem-se as empresas e
o país, podendo se reverter em melhores condições de trabalho,
estabelecendo-se um círculo virtuoso.

Dessa forma, o conceito de trabalho decente se efetiva no momento em que são
criados mais e melhores empregos, que se extende a proteção social, que se respeita os
direitos dos trabalhadores e que se fomente os espaços e mecanismos para o diálogo social
de maneira tripartite (governos, empregadores e trabalhadores).
Contudo, por mais que haja consideráveis avanços no Brasil referentes à promoção do
trabalho decente, ainda há muitos desafios sobre o que diz respeito ao trabalho precário.
Neste sentido, considera-se oportuno ressaltar que apontam Gennari e Albuquerque
(2012), em que a precariedade está constituída, nas sociedades contemporâneas, não
somente como uma condição, mais ou menos perene, mas também como uma experiência
decorrente de situações plurais e complexas potenciadas pela globalização (Carvalho,
2017).
Para este trabalho, os fatores que preconizam o trabalho decente frente ao trabalho
precário são colocados em suspeição, de forma a observar um pouco mais de perto como
as práticas de gestão estão de fato impactando a relação trabalhador-organização.
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A sobrecarga de trabalho
Conforme o objeto de estudo que tem sido explorado pelo meio acadêmico já há algumas
décadas, a sobrecarga de trabalho pode ser dividida em dois níveis. O primeiro nível,
quantitativo, está relacionado com o excesso de tarefas realizadas, a partir do momento
em que estas atividades se encontram além da disponibilidade do trabalhador. Já o
segundo nível, qualitativo, está relacionado com as dificuldades do trabalhador em lidar
com as demandas que estão além de suas capacidades ou aptidões (Glowinkowski e
Cooper, 1987).
De acordo com Mendes (2007), a sobrecarga de trabalho não é definida pelo
trabalhador, mas, sim, determinada pela organização do trabalho. Seria, portanto, de
origem social, uma vez que aparece na relação estabelecida entre as exigências prescritas
e a liberdade de escolha para executá-las, liberdade esta que costuma ser restringida pelas
múltiplas exigências do trabalho.
A imposição de ritmo, de produção, de qualidade, bem como a soma destas e de
outras imposições, influencia no funcionamento psíquico, no pensamento e na liberdade
de escolha (Dejours, 1999). A sobrecarga de trabalho, portanto, está atrelada à dominação
social dentro das organizações e ao desempenho exigido no trabalho, ocorrendo na relação
entre a adversidade e a liberdade, no momento em que a liberdade é inibida, explorada ou
capturada pelas requisições do trabalho, podendo gerar altos níveis de riscos psicossociais
(Mendes, 2007). Tais desdobramentos estariam diretamente relacionados com a
performance humana, cujos impactos seriam tanto de ordem psíquica quanto física,
afetando inclusive os custos econômicos envolvidos nos processos de trabalho (Santana et
al, 2006).
Todo este cenário que constitui o trabalho real, cuja característica instável e
imprevisível afeta as escolhas e o funcionamento psíquico dos sujeitos, aciona aquilo que
se conhece por estratégias defensivas, na busca pelo prazer e evitando o sofrimento.
Estratégias defensivas são, então, recursos psíquicos que os trabalhadores constroem para
minimizar a percepção do sofrimento no trabalho, ou seja, se negam a perceber aquilo que
os desestabiliza, que os faz sofrer. São estas estratégias defensivas que tornam possível a
permanência de um estado de normalidade, que possibilite a continuidade do trabalho,
quando os trabalhadores buscam recursos psíquicos – embora frágeis – para evitar a
descompensação promovida pela organização do trabalho (Dejours, 2011).

Sobre as estratégias defensivas e o mal-estar no trabalho
A constituição básica deste processo psíquico e inconsciente revela que os trabalhadores
não falam diretamente sobre aquilo que os faz sofrer; antes, eles buscam negá-lo (Dejours,
2011). De forma coletiva, as estratégias defensivas funcionam como um acordo: aqueles
que não aderem à estratégia coletiva de defesa tendem a ser excluídos, uma vez que
ameaçam a estabilidade do grupo (Mendes, 2007).
As estratégias defensivas mais comuns costumam se manifestar de duas formas: pela
negação e pela racionalização. A negação caracteriza-se pela desconfiança, pelo
individualismo, pelo isolamento e pela banalização das dificuldades da organização do
trabalho. Assim, o sujeito nega que é a organização do trabalho a causadora do sofrimento
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e passa a responsabilizar a si mesmo pelos problemas. Qualquer falha ou desajuste
percebido é tratado como resultado de sua própria incompetência, despreparo ou falta de
compromisso. Já a racionalização caracteriza-se pela verbalização das dificuldades do
trabalho (ritmo acelerado, cobrança exagerada, etc), imputando a elementos externos à
organização do trabalho o foco da análise (Mendes e Morrone, 2010).
Os processos de defesa contra o sofrimento podem ser passíveis de serem explorados
pelas organizações como forma de melhoria de produção. Uma vez que o operário de uma
produção, por exemplo, chega ao seu limite quanto àquilo que é submetido a fazer pela
hierarquia, ele pode desencadear um processo de auto-aceleração. Isto é, ao se passar o
chamado prazer transitório de experimentar uma nova situação de trabalho, o operário não
tem outro espaço de liberdade para inovar ou inventar a não ser descobrir novos meios
que o permitam ir mais rápido, acelerar o procedimento e aperfeiçoá-lo cada vez mais
(Dejours, 2011).
Outra forma de explorar o sofrimento está associada aos procedimentos que vão além
da adaptação às pressões rígidas que, quando colocados em prática, auxiliam na evolução
da própria organização do trabalho. São procedimentos que, sob o domínio do medo, do
sofrimento diante do estranho e ameaçador real do trabalho, fazem com que o trabalhador
invente truques, macetes, regras de trabalho não oficiais, habilidades pontuais ou isoladas
que nada mais são do que uma articulação coerente que conduzem ao desenvolvimento de
princípios norteadores e reguladores para a ação e gestão das dificuldades encontradas no
trabalho efetivo. Estes processos psíquicos mobilizados pelos sujeitos na invenção,
criatividade e exploração do sofrimento, com vistas a uma superação dos obstáculos reais
do trabalho, podem estar ligados a uma forma específica de inteligência (Dejours e
Abdoucheli, 2011).
Quando as estratégias de defesa chegam ao limite, representando o esgotamento dos
recursos para enfrentar a realidade da organização do trabalho, o sujeito passa à zona do
sofrimento patogênico. Ou seja, o sofrimento patogênico surge quando não há mais nada
além das pressões fixas, dos limites rígidos, incontornáveis, que proporcionam a
repetição, frustração, aborrecimento, medo, tédio, sensação de impotência diante do
trabalho. A partir do momento em que todos os recursos e mobilizações defensivas foram
explorados, o sofrimento que persiste não compensado passa a consumir e destruir o
aparelho mental e o equilíbrio psíquico do indivíduo, fazendo com que ele evolua em
direção à descompensação, tanto mental quanto psíquica e física (Dejours e Abdoucheli,
2011).
Pode-se perceber, então, que práticas organizacionais que sustentam uma organização
do trabalho que banaliza e eufemiza a sobrecarga e as pressões psíquicas e físicas sobre os
trabalhadores, revelam e potencializam o esgotamento das estratégias defensivas, nas
formas de negação e racionalização, cujo ponto extremo pode gerar descompensações –
riscos psicossociais – que fomentam um ambiente de mal-estar no trabalho. Conforme
apontam Ferreira e Seidl (2009), o mal-estar no trabalho pode ser compreendido (I) pelo
estado emocional negativo e de sofrimento, resultante das experiências de trabalho, (II)
pelo desempenho negativo no trabalho, com prejuízos à autoestima e aos vínculos
laborais, e (III) pelo desejo de se desvincular da organização em função da não
identificação com seus objetivos.
Sendo assim, a partir destes pressupostos teóricos, a pesquisa buscou avaliar os riscos
psicossociais que podem resultar das atuais práticas organizacionais.
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Metodologia
A pesquisa utilizou-se do PROART (Protocolo de Avaliação de Riscos Psicossociais no
Trabalho), que é um questionário cujo objetivo é o mapeamento dos riscos psicossociais
no trabalho, a partir de instrumentos de investigação de diversas dimensões que envolvem
a relação trabalhador-organização do trabalho (Facas, 2013). O PROART é dividido em
quatro escalas: Organização Prescrita do Trabalho (EOT), Estilos de Gestão (EEG),
Sofrimento Patogênico no Trabalho (ESPT) e Avaliação dos Danos Relacionados ao
Trabalho (EDRT). A avaliação das escalas apresenta graduação de resultados (risco
baixo/risco médio/risco alto) e é encontrada a partir da média constatada em cada fator.
A Escala de Organização Prescrita do Trabalho (EOT) pode ser compreendida como a
avaliação de um “cenário” do trabalho. A organização do trabalho refere-se à natureza e à
divisão das tarefas, normas, controles e ritmos (Dejours, 1986). “Trata dos instrumentos,
os protocolos de trabalho, o número de pessoas para realizá-lo, a velocidade de
execução, o tempo atribuído à deliberação com os colegas. Assim, pode-se segmentar a
organização do trabalho em divisão dos homens e divisão do trabalho” (Facas, 2013,
p.35). A categorização dos seus parâmetros de medição mostra que a média das respostas
nesta escala que estiverem entre 1,00 e 2,30 representarão um alto nível de riscos
psicossociais das práticas organizacionais, que demanda intervenções imediatas e
urgentes; as médias que estiverem entre 2,30 e 3,70 representarão um nível médio de
riscos psicossociais, sendo necessárias ações a curto e médio prazo; e as médias que
estiverem entre 3,70 e 5,00 representarão um baixo nível de riscos psicossociais, que
mostra em cenário ideal que deve ser potencializado.
A Escala de Estilos de Gestão (EEG) é resultante de uma convergência estrutural
entre os estilos de caráter e os estilos gerenciais, elaborada pelo PROART. Assim, suas
considerações repousam sobre as diversas formas de sentir, pensar e agir, que são
compartilhadas na organização, o que forma o estilo de gestão praticado/percebido. É uma
escala que é preditora de riscos patogênicos e riscos de danos físicos. “Entende-se assim
visto que os padrões de comportamento nas organizações definem o modo como as
relações sociais de trabalho se dão, as possibilidades e flexibilidades que o trabalhador
tem em seu trabalho e as relações simbólicas estabelecidas entre o sujeito e sua
organização” (Facas, 2013, p.123). Os fatores desta escala estão divididos entre os
seguintes estilos: individualista (comportamentos voltados para a preocupação do próprio
bem-estar); normativo (ênfase em normas e regras, às vezes pouco racionais e geralmente
desumanas); coletivista (padrões de comportamentos baseados na lealdade, dependência e
corporação); e realizador (valoriza o prestígio, reforça o reconhecimento promocional e
reforça a busca por novos desafios). Como trata-se de uma escala de avaliação de
características, seus parâmetros não apresentam critérios baseados em riscos, diretamente.
Ao contrário, os parâmetros desta escala baseiam-se em faixas que representam a presença
de um estilo pouco característico (com médias de respostas entre 1,00 e 2,50), de estilo
moderado (com médias de respostas entre 2,50 e 3,50) e de estilo predominante (com
médias de respostas entre 3,50 e 5,00). A leitura destes fatores, aliada à análise de outras
escalas, pode esclarecer melhor a natureza dos fatores de riscos psicossociais presentes
nas práticas organizacionais.
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A Escala de Sofrimento Patogênico no Trabalho (ESPT) é uma expressão das formas
de sentir, pensar e agir compartilhadas na organização, considerando-se uma resultante
entre a convergência da divisão das tarefas, da divisão dos homens e dos estilos de gestão.
O sofrimento patogênico surge na impossibilidade de adaptação entre a organização do
trabalho e o desejo dos sujeitos envolvidos. Baseado em Moraes (2013) e Dejours (2007),
Facas (2013, p.64) afirma que “o trabalhador, impedido de exercitar sua capacidade
criadora, vivencia persistentemente o fracasso, podendo chegar a comprometer sua
saúde. Essa capacidade criadora, de origem pulsional, não deve ser subempregada - ou
levará o sujeito à patologia”. A ESPT, assim, busca avaliar a percepção dos sujeitos
sobre três fatores: inutilidade (sentimento de desvalorização, trabalho sem sentido para
si/organização/clientes/sociedade); indignidade (sentimento de injustiça, desânimo,
insatisfação e desgaste com o trabalho); e desqualificação (sentimento de não aceitação ou
reconhecimento pelos colegas, sem espaço de liberdade para pensar e se expressar em
relação ao seu trabalho). A categorização de seus parâmetros de medição mostra que a
média das respostas nesta escala que estiverem entre 1,00 e 2,30 representarão um baixo
nível de riscos psicossociais, que mostra em cenário ideal que deve ser potencializado; as
médias que estiverem entre 2,30 e 3,70 representarão um nível médio de riscos
psicossociais, sendo necessárias ações a curto e médio prazo; e as médias que estiverem
entre 3,70 e 5,00 representarão um alto nível de riscos psicossociais, que demanda
intervenções imediatas e urgentes.
Como última, a Escala de Danos Relacionados ao Trabalho (EDRT) busca avaliar, de
forma tanto direta como complementar, as diversas disfunções provocadas pelo confronto
entre os sujeitos no trabalho, a organização do trabalho, os diferentes estilos de gestão e as
vivências de sofrimento. Seus resultados indicam o quanto os sujeitos estão assumindo
para si as descompensações vivenciadas no ambiente de trabalho (Facas, 2013). Esta
escala é formada por três fatores: danos psicológicos (sentimentos negativos em relação a
si mesmo e a vida em geral); danos sociais (isolamento e dificuldades nas relações
familiares e sociais); e danos físicos (diz respeito a dores no corpo e distúrbios
biológicos). A categorização de seus parâmetros de medição mostra que a média das
respostas nesta escala que estiverem entre 1,00 e 2,30 representarão um baixo nível de
riscos psicossociais, que mostra em cenário ideal que deve ser potencializado; as médias
que estiverem entre 2,30 e 3,70 representarão um nível médio de riscos psicossociais,
sendo necessárias ações a curto e médio prazo; e as médias que estiverem entre 3,70 e
5,00 representarão um alto nível de riscos psicossociais, que demanda intervenções
imediatas e urgentes.
O PROART foi aplicado de forma online, através de uma plataforma virtual (Survey
Monkey), filtrando 100 pessoas que trabalham internamente (trabalho em escritório),
ocupando funções administrativas, que não exerçam cargos de gestão e que sejam
vinculadas a empresas privadas/mistas na cidade do Rio de Janeiro.
A partir da tabulação dos dados, foi aplicado um conjunto de análises quantitativas,
basicamente pelo tratamento de médias, frequências, desvio-padrão e total de respostas.
Quanto às questões discursivas, optou-se pela análise de conteúdo (Bardin, 2011). Assim,
foi possível proceder com uma correlação entre os resultados quantitativos das escalas do
questionário e as respostas de aprofundamento.
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Discussão dos dados
De forma inicial, os dados demográficos mostram que o público pesquisado tem um perfil
com predomínio de idade entre 26 e 35 anos (41%), do sexo feminino (65%), com
formação de ensino superior completo (56%), solteiro (63%), que ocupa cargo de analista
(28%), com tempo na empresa atual entre 1 e 5 anos (54%), de contrato efetivo (84%),
vinculado a empresas privadas (82%) e no setor de serviços (50%). Chama a atenção
nestes dados o perfil jovem do público pesquisado, cuja maioria está dentro da faixa dos
18 aos 35 anos, e que tem pouco tempo de empresa, variando entre 1 e 5 anos. Estes dados
tornam-se uma base relevante para subsidiar as análises das escalas a seguir,
considerando-se como um indicativo de que é um público relativamente com pouca
experiência e com muita expectativa sobre os respectivos ambientes de trabalho.
Os dados das medições das escalas, colhidos a partir dos sujeitos pesquisados, se
apresentam da seguinte forma, conforme a Tabela 1.
Observa-se que a EOT obteve uma média geral de respostas de 3,44 nesta escala,
entre 1 (nunca) e 5 (sempre). Considerando-se o desvio-padrão em relação ao ponto médio
dos fatores, percebe-se que, quanto à distribuição das respostas, a maior concentração da
escala está dentro dos limites de riscos médios (61%). É um cenário que demanda,
portanto, ações a curto e médio prazo, uma vez que os sujeitos inseridos neste contexto
estão trabalhando no limite de seus recursos psíquicos.
Observando os fatores que compõem esta escala, tem-se que a divisão das tarefas tem
proporcionado um risco um pouco maior (3,48) do que a divisão social do trabalho (3,42).
Isto significa que a maior dificuldade está sobre a forma de dividir as tarefas e seus
conteúdos, considerando, sobretudo, o modo operatório (Dejours, 1986), como por
exemplo “implantação de rotinas e planejamentos”, “falta de instrução dos superiores”,
“dificuldade de seguir rigorosamente o passo a passo”, “falta de infraestrutura” e
“trabalhos metódicos e repetitivos”.
Já de acordo com Mendes e Morrone (2010), a estratégia defensiva da racionalização
caracteriza-se pela verbalização das dificuldades do trabalho (ritmo acelerado, cobrança
exagerada, etc), imputando a elementos externos à organização do trabalho o foco da
análise. Tal perspectiva se confirma pelos relatos citados no parágrafo anterior.
Ainda de acordo com os mesmos autores, a estratégia defensiva da negação
caracteriza-se pela desconfiança, pelo individualismo, pelo isolamento e pela banalização
das dificuldades da organização do trabalho. Assim, o sujeito nega que é a organização do
trabalho a causadora do sofrimento e passa a responsabilizar a si mesmo pelos problemas.
Esta perspectiva se confirma quando os sujeitos pesquisados, ao serem indagados sobre a
que atribuem as dificuldades no trabalho, revelam categorias que expressam a
culpabilização de si mesmo pelas dificuldades encontradas no cotidiano laboral, tais como
“falta de administração de tempo”, “eu não consigo me organizar direito”,
“temperamento/falta de paciência”, “[falta de] concentração”, “trabalho e estudo/tempo
de deslocamento” e “falta de experiência”.
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Tabela 1 – Dados do tratamento estatístico e da análise de contéudo
ESCALA

EOT

MÉDIA

3,44

DESV

RISCO

RISCO

RISCO

PAD

BAIXO

MÉDIO

ALTO

1,12

39%

61%

CATEGORIA

DESCRIÇÃO

Divisão das
tarefas/Racion
alização

Dificuldades em relação à divisão
das tarefas e de seus conteúdos,
considerando, sobretudo, o modo
operatório. Atribuição de causas
externas aos problemas enfrentados.

0%

Negação

EEG

2,98

1,26

31%

40%

29%

Gestão
Disfuncional

ESPT

2,24

1,27

52%

48%

0%

Mal-estar

EDRT

2,41

1,22

45%

55%

0%

Danos físicos

Qualquer falha ou desajuste
percebido é tratado como resultado
de sua própria incompetência,
despreparo ou falta de
compromisso.
(I) os estilos variam muito a cada
situação de trabalho, o que não
proporciona um determinado
padrão de gestão, ou (II) as ações
são contraditórias entre si, gerando
frustração e desconfiança em
relação à consistência da gestão.
Sentimento manifestado (I) pelo
estado emocional negativo e de
sofrimento, resultante das
experiências de trabalho, (II) pelo
desempenho negativo no trabalho,
com prejuízos à autoestima e aos
vínculos laborais, e (III) pelo desejo
de se desvincular da organização
em função da não identificação com
seus objetivos.
Dor de cabeça, alterações no sono,
dores nas costas.

Na EEG, a primeira percepção que chama a atenção é o fato de a média das respostas
estar bem próxima do ponto central da escala (2,98). Isto significa que, na percepção geral
dos respondentes, os estilos de gestão possuem característica moderada. O desvio-padrão
de 1,26 revela que a variação entre estilos pouco característicos e predominantemente
característicos podem estar vinculados ao contexto, considerando-se neste aspecto as
particularidades de cada ambiente de trabalho, as situações vividas, as pessoas envolvidas,
e outros elementos.
Este resultado revela que os estilos de gestão não são claros dentre as atuais práticas
organizacionais. E em considerando-se esta ausência de clareza, pode-se obter dois vieses:
(I) os estilos variam muito a cada situação de trabalho, o que não proporciona um
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determinado padrão de gestão, ou (II) as ações são contraditórias entre si, gerando
frustração e desconfiança em relação à consistência da gestão.
Para compreender melhor a natureza da percepção moderada dos estilos de gestão,
recorreu-se às respostas discursivas, onde foram encontrados registros que expressam
dificuldades atribuídas a elementos, tais como “direção”, “o gestor atua sozinho às
vezes”, “gestão extremamente política e partidária”, “centralização do poder”, “[alta]
pressão”, “gestão disfuncional”, “má administração”, “erro de gestão”, “falta de
reconhecimento e [prática de] favoritismo”, “arrogância da chefia”, “prática de chefia e
não de liderança” e “falta de coordenação mais efetiva”.
Contudo, ao buscar-se, dentro dos fatores que compõem a escala, a maior
concentração de respostas que evidenciam uma tendência predominantemente
característica dentre cada estilo de gestão, aquele que mais se aproxima da maior
frequência neste parâmetro é o estilo normativo, com 37% das respostas. Este índice traz
algumas considerações relevantes, quando se compara com a análise realizada na escala
anterior (EOT).
As questões que apresentaram um resultado mais próximo e/ou dentro dos parâmetros
de um estilo predominante de gestão foram “É creditada grande importância para as
regras nesta organização” (3,50) e “A hierarquia é valorizada nesta organização” (3,66).
Ou seja, há uma ênfase na prescrição de tarefas perceptivelmente elevada, bem como a
restrição de liberdade, que pode resultar na sobrecarga de trabalho. De acordo com
Glowinkowski e Cooper (1987), o primeiro nível da sobrecarga de trabalho está
relacionado com o excesso de tarefas realizadas, a partir do momento em que estas
atividades se encontram além da disponibilidade do trabalhador. Já o segundo nível,
qualitativo, está relacionado com as dificuldades do trabalhador em lidar com as
demandas que estão além de suas capacidades ou aptidões. Já em relação ao que tratam
Gennari e Albuquerque (2012) e Carvalho (2017), a precariedade está constituída, nas
sociedades contemporâneas, não somente como uma condição, mais ou menos perene,
mas também como uma experiência decorrente de situações plurais e complexas
potenciadas pela globalização.
Com base no resultado do fator estilo de gestão normativa, nas questões específicas
deste fator com índices entre 3,50 e 3,66 e nas categorias discursivas, entende-se que há
uma significativa dificuldade em lidar com as demandas que estão além das capacidades
destes sujeitos.
Já na ESPT, observa-se que a média geral de respostas nesta escala, entre 1 (nunca) e
5 (sempre), foi de 2,24, ou seja, uma média de respostas que está dentro dos limites de
riscos psicossociais baixos. Este resultado demonstra que, de maneira geral, há um cenário
ideal de organização prescrita do trabalho dentre as atuais práticas organizacionais.
Considerando-se o desvio-padrão em relação ao ponto médio dos fatores, percebe-se que,
quanto à distribuição das respostas, a maior concentração da escala está dentro dos limites
de riscos baixos (52%).
Contudo, uma observação mais apurada se fez necessária. Como a ESPT possui três
fatores, todos eles possuem a maior parte de concentração das respostas dentro do
parâmetro de riscos psicossociais baixos (60% para o fator inutilidade, 36% para o fator
indignidade e 64% para o fator desqualificação). Nestas apurações, notou-se que a
concentração do fator indignidade foge ao padrão dos demais fatores. Observando-o
separadamente, constatou-se que pela primeira vez nos índices do PROART um fator
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obteve parte das respostas dentro dos limites altos de riscos psicossociais, com 33%. Isto
é, no que se refere ao fator indignidade, a ESPT revela que 1/3 das respostas está
mostrando que os sujeitos estão sofrendo de forma patogênica, expondo seus sentimentos
de injustiça, desânimo, insatisfação e desgaste com o trabalho. Embora não represente
uma concentração da maioria (o que pode ser explicado pelas estratégias de negação e de
racionalização na escala anterior), este parâmetro releva uma possível tendência.
O resultado do fator indignidade mostra que há uma parcela considerável dos sujeitos
que expressaram suas percepções de que as atuais práticas organizacionais fomentam um
ambiente de mal-estar no trabalho. De acordo com o que foi apontado por Ferreira e Seidl
(2009), o mal-estar no trabalho pode ser compreendido (I) pelo estado emocional negativo
e de sofrimento, resultante das experiências de trabalho, (II) pelo desempenho negativo no
trabalho, com prejuízos à autoestima e aos vínculos laborais, e (III) pelo desejo de se
desvincular da organização em função da não identificação com seus objetivos.
Tais elementos podem ser confirmados pelos registros nas questões discursivas. Ao
serem questionados sobre o que fazem para lidar com as dificuldades no dia a dia laboral,
foram encontradas respostas, tais como “faço de tudo para que de 2 mãos consigam fazer
4”, “tenho procurado outro emprego”, “tento sair da organização, estudando muito para
ingressar em outra instituição pública”, “Desisti. Faço o que posso”, “suporto em nome
do salário e face ao que o país enfrenta”, “procuro ajuda de um médico”, “não tenho
muito o que fazer”, “fazendo tratamento psiquiátricos e psicológicos”, “Silêncio, prefiro
não tentar ao errar”, “respiro fundo para aliviar a ansiedade”, “no momento não faço
nada, cansei de mostrar o óbvio” e “Só não peço demissão, pois o mercado de trabalho
está escasso, mas esse é a minha maior motivação”.
Como última escala, na EDRT a média geral de respostas, entre 1 (nunca) e 5
(sempre), foi de 2,41, ou seja, uma média de respostas que está dentro dos limites médios
de riscos psicossociais. Este resultado demonstra que, de maneira geral, não há um cenário
ideal de organização prescrita do trabalho dentre as atuais práticas organizacionais,
estando os sujeitos trabalhando em seus limites psicossociais. Considerando-se o desviopadrão em relação ao ponto médio dos fatores, percebe-se que, quanto à distribuição das
respostas, a maior concentração da escala está dentro dos limites de riscos médios (55%).
Destaca-se ainda que, dentre os fatores que compõem esta escala, o fator danos
físicos obteve a maior concentração de respostas dentro dos parâmetros de altos riscos
psicossociais, com 41% considerando-se o desvio-padrão (1,24) em relação à média do
fator (2,73), expressando danos tais como “dor de cabeça”, “alterações no sono” e “dores
nas costas”. Este resultado revela indícios significativos e que corroboram as análises das
três escalas anteriores. De acordo com Dejours e Abdoucheli (2011), a partir do momento
em que todos os recursos e mobilizações defensivas foram explorados, o sofrimento que
persiste não compensado passa a consumir e destruir o aparelho mental e o equilíbrio
psíquico do indivíduo, fazendo com que ele evolua em direção à descompensação, tanto
mental quanto física. Seria o corpo, então, o limite máximo do sofrimento patogênico,
alvo máximo da desestabilização dos recursos psíquicos, que leva ao adoecimento.
Constata-se, desta forma, que em geral as escalas apontam para níveis médios de
riscos psicossociais, estando a natureza das práticas organizacionais, que geram estes
níveis, vinculada a uma divisão precária das tarefas, bem como associada a um estilo de
gestão normativo. Estas fontes, assim, resultam em sobrecarga de trabalho, mal-estar no
trabalho e altas demandas por estratégias defensivas, que acabam impactando em fatores
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sintomáticos como indignidade e danos físicos. E isto não constitui um cenário de
melhores níveis de saúde física e mental.
Desta forma, conclui-se que a natureza das práticas organizacionais que a pesquisa
revelou, no que diz respeito à má divisão das tarefas e ao estilo de gestão normativo como
mais predominante, tem provocado riscos psicossociais expressos por um sentimento de
injustiça, desânimo, frustração, desgaste e mal-estar no trabalho, quanto a um estado
emocional negativo e de sofrimento, a um desempenho negativo no trabalho, com
prejuízos à autoestima e aos vínculos laborais, e a um desejo de se desvincular da
organização em função da não identificação com seus objetivos.

Conclusão
Esta pesquisa revelou resultados que mostraram, em geral, que os sujeitos pesquisados
estão dentro dos parâmetros médios de riscos psicossociais, significando que estão
empreendendo suas estratégias defensivas ao limite, o que constitui um estado de
alerta/situação limite de trabalho que, uma vez extrapolado, leva a altos riscos
psicossociais e danos à saúde dos trabalhadores. É um resultado, portanto, que demanda
intervenções a curto e médio prazo, uma vez que as práticas organizacionais não
representam um ambiente ideal de trabalho e que mereça ser potencializado.
Neste sentido, as análises apresentam constatações significativas, apresentando um
cenário que não é o ideal. Neste cenário, falta ainda uma maior consistência da
organização do trabalho que vá ao encontro do que preconiza a OIT-ANTD (2008, p.17),
na busca pelo “fomento à implementação de parcerias no local de trabalho para a
promoção de uma cultura de prevenção de riscos e para a promoção da segurança e
saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores”. Ao contrário, as atuais práticas
organizacionais têm colocado o trabalhador em seu limite máximo de enfrentamento da
realidade, confrontando a organização do trabalho com suas necessidades humanas,
constituindo um estado de alerta, cujos impactos têm sido imputados aos (e absorvidos por
estes) sujeitos a fim de dar conta dos resultados organizacionais. Este estado de alerta
demanda, portanto, intervenções a curto e médio prazo, evidenciando que em
determinados fatores como indignidade e danos físicos já é possível mapear a ocorrência
de altos riscos psicossociais proporcionados por estas práticas organizacionais.
Portanto, uma gestão caracteristicamente disfuncional nestes contextos estudados tem
promovido impactos negativos na relação trabalhador-organização, uma vez que os riscos
psicossociais têm caminhado a uma zona cada vez mais nefasta, e a prevenção de saúde e
segurança no trabalho tem sido cada vez mais marginalizada.
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Abstracts

Trends in employment change: recent
debates
Ilona Kovács
In the last decades, employment has undergone
great changes in which a set of interconnected
factors has had and continues to be of huge
importance, such as the globalization of the
economy, new technologies, neoliberal policies,
changing organizational structures, among
others. However, there is no consensus as to the
nature and factors of these changes. The
dominant discourse based on technological
determinism, on the myth of the market, of the
entrepreneurial individual and of the flexibility
of work, pointing to a single trend of change
determined by market forces and technological
evolution, contrasts with the critical
perspectives that emphasize the role of
socioeconomic conditions, institutional and
policy options. The introductory part of the
article confronts these two contrasting
conceptions. The second part focuses on the
most recent debate on unemployment and
polarization of employment in the digital
revolution. The last part is dedicated to the
concluding notes, highlighting the critical
confrontation of the proposed solutions to the
threats and possibilities created by the digital
revolution.
Keywords Employment, unemployment,
polarization, dominant discourse, critical
perspective, digital revolution
Labour market regulation: themes, actors
and challenges
Hermes Augusto Costa
Arguing that there is no labour regulation
without social emancipation, this text begins

by reviewing some of the themes that marked
the agenda of industrial relations in Portugal in
the last decades, highlighting the persistence of
precariousness even in the political context
"post-austerity" started in 2015. The second
part emphasizes the role of institutional actors
in labor regulation and the positioning of social
actors on the future of work. The third part
presents challenges to labor regulation based
on both the overcoming of obstacles and the
adjustment to the new times of "industry 4.0".
The text concludes with a systematization of
some proposals for the future of work
emanating from a innovative pedagogical
simulation carried out at the University of
Coimbra.
Keywords labour market; regulation;
emancipation; institutional and social actors;
future of work
The quality of employment in times of crisis
Maria Conceição Cerdeira e João Dias
This article makes a comparative analysis of
the main trends in the quality of employment in
the European Union during the recent crisis.
The quality of employment is expressed in a
synthetic index, based on four dimensions: the
quality of wages, the quality of working time,
the quality of work content and its
environment, and, lastly, safety in the labor
market. The results show a widespread
deterioration in the general index of
employment quality, with particular emphasis
on the countries of Southern Europe. However,
the disaggregated analysis of the different
components reveals paradoxical and
contradictory trends, resulting largely from the
greater reduction of low-quality jobs during the
crisis.
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Keywords Crisis, Job quality, Employment
systems, European Union, Synthetic index
"I never stopped to think about these
questions ...": an analysis on the work
context of physical education teachers in
gymnasiums in Rio de Janeiro
Deise de Jesus Soares Nunes, Wagner Salles,
Maiara Oliveira Marinho e Fernando de
Oliveira Vieira
Productive restructuring has masked the rigid
forms of control of the Taylorist / Fordist
model. If those who planned the tasks
previously pressured the workers who executed
them, the peers themselves exert pressure on
one another. In this context, the workers
themselves create psychological reactions of
self-control. They make the company's values
their own values, they pride themselves on
being part of a particular organization and hide
the existing opposition between the interests of
employees and bosses, assuming a climate of
pseudoliberty. Thus, in the context of
gymnasiums, how can some formal ties be
characterized as precarious work in the context
of physical education teachers? With the aim of
analyzing how and what factors may have a
damaging effect on formal work links, this
research applied PROART to 115 teachers in
their work contexts. The results of this research
point to a scenario of harmful work due to the
perspective of the journey and the conditions
that degrade its condition as human beings. It is
observed from this research that there are
substantial indications that harmful work has
been added to organizational practices in a
naturalized and banal manner.
Keywords Precarious work; Degrading
conditions; Exhaustive day; Teachers.
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Dysfunctional management: the impacts on
the worker-organization relationship in
private and mixed companies in Rio de
Janeiro
Wagner Salles, Daniela Salomão Ach,
Jacqueline Santana Silva, Fernando de
Oliveira Vieira
A latent question that emerges in the context of
the pressures to adapt to the significant changes
in work forms over time investigates how
current business management has impacted the
worker-organization relationship. In order to
understand what factors have impacted the
relationship between worker and organization
and how management influences the dynamics
of these factors, this research applied the
PROART (Psychosocial Risks at Work
Protocol) to 100 individuals linked to private
and mixed companies in the Rio de Janeiro,
under four stopovers. The results showed that
the highest concentration of subjects is under
average levels of psychosocial risks, which
represent limiting situations and require shortterm actions. In factors such as "indignity" and
"physical damage", for example, it is already
possible to map high levels of psychosocial
risks, which requires immediate action. These
results also revealed that the nature of these
organizational practices, characterized by a
style of normative management, promote
overload and malaise at work.
Keywords Dysfunctional management;
Organizational practices; Decent work
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Résumés

Tendances de l'évolution de l’emploi: débats
récents
Ilona Kovács
Au cours des dernières décennies, l'emploi a
subi de grands changements dans lesquels un
ensemble de facteurs interconnectés a eu et
continue d'avoir une grande importance, tels
que la mondialisation de l'économie, les
nouvelles technologies, les politiques
néolibérales, la flexibilisation des structures
organisationnelles. Cependant, il n'y a pas de
consensus sur la nature et les facteurs de ces
changements. Le discours dominant basé sur le
déterminisme technologique, le mythe du
marché, de la flexibilité, de l’individu
entrepreneurial, pointant vers une seule
tendance de changement déterminée par les
forces du marché et l'évolution technologique,
contraste avec les perspectives critiques qui
soulignent le rôle des conditions
socioéconomiques et institutionnelles et des
choix politiques. La partie introductive de
l'article confronte ces deux conceptions
contrastées. La deuxième partie se concentre
sur le débat le plus récent sur le chômage et la
polarisation de l'emploi dans la révolution
numérique. La dernière partie est consacrée aux
notes finales, soulignant la confrontation
critique des solutions proposées aux menaces et
aux possibilités créées par la révolution
numérique.
Mots-clés Emploi, chômage, polarisation,
discours dominant, perspective critique,
révolution numérique
Régulation du marché du travail: thèmes,
acteurs et défis
Hermes Augusto Costa
Arguant qu'il n'y a pas de réglementation du
travail sans émancipation sociale, ce texte passe
d'abord en revue certains des thèmes qui ont
marqué l'agenda des relations industrielles au
Portugal au cours des dernières décennies,

soulignant la persistance de la précarité même
dans le contexte politique “post-austérité”
commencé en 2015. Ensuite, l'accent est mis
sur le rôle des acteurs institutionnels dans la
réglementation du travail et le positionnement
des acteurs sociaux sur l'avenir du travail. La
troisième partie présente des défis pour la
réglementation du travail basés à la fois sur le
dépassement des obstacles et l’adaptation aux
nouvelles époques de “l’industrie 4.0”. Le texte
se termine par une systématisation de certaines
propositions pour l'avenir du travail émanant
d'une simulation pédagogique pionnière
réalisée à l'Université de Coimbra.
Mots-clés marché du travail; la
réglementation; émancipation; acteurs
institutionnels et sociaux; avenir du travail
La qualité de l’emploi en temps de la crise
Maria Conceição Cerdeira e João Dias
Cet article compare les principales tendances
de la qualité de l'emploi dans l'Union
européenne au cours de la période de la crise.
La qualité de l'emploi est exprimée par un
indice synthétique, basé sur quatre dimensions:
la qualité des salaires, la qualité du temps de
travail, la qualité du contenu du travail et son
environnement et la sécurité sur le marché du
travail. Les résultats montrent une détérioration
de l'indice général de la qualité de l'emploi
dans l'ensemble des pays, avec le déclin des
groupes de pays du régime libéral et de
l’Europe du Sud. L'analyse désagrégée des
différentes composantes révèle des tendances
paradoxales et contradictoires, largement
attribuées à la suppression d'emplois avec des
relations contractuelles fragiles et de mauvaise
qualité, surtout au début de la crise.
Mots-clés Crise, Qualité de l'emploi,
Systèmes d'emploi, Union européenne, Indice
synthétique.
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"Je n'ai jamais cessé de penser à ces
questions ...": une analyse du contexte de
travail des professeurs d'éducation physique
dans les gymnases de Rio de Janeiro
Deise de Jesus Soares Nunes, Wagner Salles,
Maiara Oliveira Marinho e Fernando de
Oliveira Vieira

Gestion dysfonctionnelle: les impacts sur la
relation travailleur-organisation dans les
entreprises privées et mixtes à Rio de
Janeiro
Wagner Salles, Daniela Salomão Ach,
Jacqueline Santana Silva, Fernando de
Oliveira Vieira

La restructuration productive a masqué les
formes rigides de contrôle du modèle tayloriste
/ fordiste. Si ceux qui planifiaient les tâches
faisaient auparavant pression sur les travailleurs
qui les exécutaient, les pairs eux-mêmes
exercent une pression les uns sur les autres.
Dans ce contexte, les travailleurs eux-mêmes
créent des réactions psychologiques de maîtrise
de soi. Ils font des valeurs de l'entreprise leurs
propres valeurs, ils sont fiers de faire partie
d'une organisation particulière et cachent
l'opposition existante entre les intérêts des
employés et des patrons, en supposant un climat
de pseudo-liberté. Ainsi, dans le contexte des
gymnases, comment certains liens formels
peuvent-ils être qualifiés de travail précaire
dans le contexte des enseignants d'éducation
physique? Dans le but d'analyser comment et
quels facteurs peuvent avoir un effet néfaste sur
les liens de travail formels, cette recherche a
appliqué PROART à 115 enseignants dans leur
contexte de travail. Les résultats de cette
recherche pointent vers un scénario de travail
nuisible dû à la perspective du voyage et aux
conditions qui dégradent sa condition en tant
qu'êtres humains. Il ressort de cette recherche
qu'il existe des indications substantielles que le
travail nuisible a été ajouté aux pratiques
organisationnelles d'une manière naturalisée et
banale.

Une question latente qui se pose dans le
contexte des pressions exercées pour s'adapter
aux changements importants des formes de
travail au fil du temps examine la façon dont la
gestion actuelle des affaires a influé sur la
relation entre les travailleurs et l'organisation.
Afin de comprendre quels facteurs ont influé
sur la relation entre le travailleur et
l'organisation et comment la direction influence
la dynamique de ces facteurs, cette recherche a
appliqué le PROART (Protocole sur les risques
psychosociaux au travail) à 100 personnes liées
à des entreprises privées et mixtes. Rio de
Janeiro, sous quatre escales. Les résultats ont
montré que la concentration la plus élevée de
sujets se situe en dessous des niveaux moyens
de risques psychosociaux, qui représentent des
situations limites et nécessitent des actions à
court terme. Dans des facteurs tels que
«l'indignité» et «les dommages physiques», par
exemple, il est déjà possible de cartographier
des niveaux élevés de risques psychosociaux,
ce qui nécessite une action immédiate. Ces
résultats ont également révélé que la nature de
ces pratiques organisationnelles, caractérisées
par un style de gestion normatif, favorise la
surcharge et le mal-être au travail.

Mots-clés Travail précaire; Conditions
dégradantes Journée exhaustive; Professeur.

Mots-clés Gestion dysfonctionnelle; Pratiques
organisationnelles Travail décent
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Apresentam-se as normas para
publicação de artigos na revista
Organizações e Trabalho. Para melhor
esclarecimento, bastará verificar a forma
como os artigos, bibliografia e resumos
aparecem apresentados em números
anteriores da nossa revista.
1. Todos os artigos solicitados ou
propostos para publicação na revista
Organizações e Trabalho não devem
exceder os 40.000 caracteres de texto
(incluindo texto de quadros e figuras).
2. Os originais deverão ser
acompanhados do registo em cd ou email, com o processamento de texto em
sistema Windows (Word97-2003), e de
um exemplar em papel, sem indicação
do(s) autor(es) e instituição(ões) a que
pertence(m).
3. Esta identificação pessoal do autor e
da instituição deverá ser retirada do
texto original, por forma a salvaguardar
a objectividade das avaliações, e deverá
também estar de acordo com a
qualidade em que o autor deseja ser
apresentado. Devem também ser
fornecidos os contactos (morada,
telefone e e-mail) para contactos
posteriores. Toda esta informação deve
ser escrita em ficheiro autónomo.
4. Cada quadro ou figura deve constar
também em ficheiro autónomo (ex:
fig1.doc; quadro1.doc…). Os títulos,
notas e legendas referentes às figuras e
quadros devem ser escritos no próprio
texto original junto aos quadros e
figuras.
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5. Os autores deverão procurar limitar o
uso de quadros, gráficos ou esquemas
inseridos no texto.
6. Os textos deverão ser acompanhados
de resumos, com um máximo de 10
linhas. O resumo em português e as
respectivas palavras-chave em português
devem estar no próprio texto,
imediatamente a seguir ao título do
artigo. Os resumos em francês e inglês,
bem como os respectivos títulos e
palavras-chave (traduzidos) devem ser
colocados em ficheiros autónomos e
separados (um ficheiro para os
conteúdos em francês e um ficheiro para
os conteúdos em inglês).
7. As notas devem ser apresentadas em
pé-de-página, e a bibliografia deve ser
apresentada no fim do artigo. A
bibliografia deve ser ordenada segundo
o apelido do autor.
7.1.As notas bibliográficas não devem
ser colocadas em pé-de-página mas
sim no próprio corpo de texto de cada
artigo, p. ex.: (Santos, 1990).
8. A referenciação bibliográfica deve
seguir as normas consagradas:
a) Livros: Apelido, e Nome Próprio do
autor ou (org.) (Ano de edição), [e
eventualmente da 1 edição], em caso
de colectânea; usar o primeiro e a
expressão e outros, (se mais do que
um, e NÃO et al), Título da Obra,
Local de edição, Editor;
b) Artigos em publicação em série:
Apelido, e Nome Próprio do autor
(Data), “Título do artigo”, Título da
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18. Os artigos não publicados só serão
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for expressamente solicitado.

11. Quando se usam referências
numéricas, como percentagens, deve ser
utilizado o respectivo sinal e não a
designação por extenso (ex.: 40% e não
40 por cento).

19. As recensões de livros – que
alimentarão a respectiva secção da
revista – deverão ter uma dimensão de 3
a 5 páginas, dactilografadas a dois
espaços.

12. Quando aparecem números de
ordem iguais ou superiores ao milhar,
deve-se usar o ponto como separador da
casa dos milhares (ex.: 12.500 e não 12
500).
13. As casas decimais devem ser
separadas por vírgulas (ex.: 2,70);
quando o número for inferior a 1, deve
ser utilizado o zero antes da vírgula (ex.:
0,25).
14. Na escrita de siglas, não devem ser
colocados pontos a separar as iniciais
(ex.: EUA e não E.U.A.). As siglas
também não têm plural (ex.: as PME e
não as PME's).
15. Todos os termos estrangeiros não
traduzidos devem ser grafados em
itálico, sem aspas (ex.: marketing,
software).

ESTATUTO EDITORIAL

1. Os Objectivos de Organizações e
Trabalho inscrevem-se nos propósitos
mais gerais da APSIOT, que são o de
promover o conhecimento científico e
técnico no domínio da Sociologia
Industrial, das Organizações e do
Trabalho e, ao mesmo tempo, contribuir
para o conhecimento, aperfeiçoamento,
progresso, divulgação e deontologia da
profissão.
2. Organizações e Trabalho, publicação
semestral, será um dos meios de
comunicação da APSIOT, dirigindo-se a
um público mais vasto que os
profissionais em SIOT, promovendo a
produção de informação e a
comunicação entre investigadores,
formadores, técnicos e parceiros sociais
empenhados na procura de soluções
para os problemas ligados ao mundo do
trabalho e das organizações.
3. Organizações e Trabalho pretende:
- divulgar resultados de investigações
científicas, teóricas e empíricas, de
experiências sociais e investigações
orientadas para a mudança
organizacional e reorganização do
trabalho realizadas, sobretudo, em
Portugal;
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- estimular a investigação científica
sobre a realidade sociocultural das
organizações;
- contribuir para as mudanças sociais e
culturais indispensáveis para o país;
- estar atenta ao que se faz e ao que se
publica, a nível nacional e
internacional, no domínio da SIOT,
admitindo a publicação de artigos de
autores estrangeiros, publicados ou
não em outras línguas e sempre, tanto
quanto possível, traduzidos para a
língua portuguesa;
- ser um espaço de reflexão e de debate
inter e transdisciplinar sobre questões
cruciais para a época que o país
atravessa – organização do trabalho,
inovação, tecnologia, mudança
organizacional, emprego, qualificação
e formação, gestão de recursos
humanos, relações humanas, relações
laborais, condições de trabalho, etc.
4. Organizações e Trabalho pretende ser
uma influência motivadora para a
melhoria da qualidade de vida no
trabalho e nas organizações.
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