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Nota de Abertura
A economia entrou no fio da navalha em 2008. No ano anterior tinha
a dar urn ar da sua gra~a e as perspectivas apontavam para a manuten~ao da recupera~ao no futuro proximo. Mas, o despoletar dos problemas no
mercado imobiliario e a crise do cn~dito hipotecario de alto risco (subprime) que
se lhe seguiu, alastrou-se a todo o sistema financeiro e atingiu toda a economia
internacional. Obviamente, existem nfveis de incerteza que a economia - soft
science - nao consegue prever.
Nao obstante o quadro econ6mico e financeiro internacional, a economia
portuguesa continua, moderadamente, a crescer. 0 "patinho feio" e a taxa de
desemprego que, em termos politicos, tern sido a principal arma de arremesso
utilizada pela oposi~ao para denegrir a gestao do Executivo responsavel pela
politica econ6mica. 0 problema e assunto serio e requer uma abordagem te6rica
isenta para identificar e avaliar os seus determinantes e atender ao caracter
transversal que o desemprego assume na vida econ6mica e social.
0 crescimento da taxa de desemprego nao e sin6nimo de nao crescimento
do emprego na economia. As estatfsticas oficiais comprovam que o emprego em
Portugal tern vindo a crescer sistematicamente nos ultimos anos. A taxa de
emprego vern crescendo com a chegada ao mercado de trabalho de mais activos
que as empresas nao conseguem absorver integralmente, uma vez que se
assume que a Administra~ao Publica ja tern emprego quanto baste. A procura
de trabalho tern sido marcante ao Iongo dos ultimos anos pela tendencia ascendente da taxa de actividade que reflecte, entre outros factores, a crescente participa~ao das mulheres no mercado de trabalho. Nos ultimos cinco anos o
numero de jovens licenciados, dos quais 3 I 4 mulheres, cresceu cerca de 20 por
cento. Outros factores prendem-se com a dinamica demografica e a promo~ao
do envelhecimento activo atraves de polfticas de reten~ao no emprego dirigidas
aos grupos etarios mais avan~ados.
As estatfsticas do mercado de trabalho revelam que nas economias desenvolvidas decorre urn processo incessante de cria~ao e destrui~ao de emprego
compatfvel com a formula~ao de Schumpeter do crescimento econ6mico. Este
facto foi recentemente estudado na economia portuguesa com urn trabalho produzido por analistas do Banco de Portugal, publicado no Boletim Econ6mico
(Inverno 2007) desta institui~ao. Os resultados apontam no sentido de se obsercome~ado
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varem menores taxas de criac;ao e destruic;ao de emprego em paises com maior
rigidez na legislac;ao !aboral. 0 processo de criac;ao de emprego pode ser divido
entre empresas que expandem a sua forc;a de trabalho e novas empresas, assim
como o processo de destruic;ao de emprego pode ser dividido entre empresas
que contraem a sua forc;a de trabalho e as empresas que saem do mercado.
Neste processo, e interessante notar, confirmando urn facto estilizado das economias desenvolvidas, que o aumento da taxa de desemprego verificado nos
ultimos anos na economia portuguesa esta associado a urn abrandamento das
taxas de criac;ao de emprego, ja que a taxa de destruic;ao de emprego tera
mesmo caido, ainda que ligeiramente.
Este ultimo facto contraria o senso comum que atribui a globalizac;ao urn
aumento do desemprego, por via da subida das taxas de destruic;ao de emprego. Dai que, segundo o referido estudo, o actual enfoque legislativo, que privilegia a colocac;ao de entraves ao processo de destruic;ao de emprego e nao s6
ineficaz (nao evita a destruic;ao), como ineficiente (reduz o processo criativo de
afectac;ao eficiente dos recursos). A dimensao empresarial desempenha tambem
urn importante papel no processo de criac;ao e destruic;ao. Geralmente, empresas de maior dimensao tendem a ter maior capacidade de reacc;ao a choques
econ6micos sem ajustarem o nfvel de emprego, assim como eventuais ajustamentos no seu processo produtivo tern maior peso no total da economia. Assim,
e evidente que as empresas de menor dimensao nao s6 apresentam as maiores
taxas de criac;ao e destruic;ao de emprego, como sao as que mais contribuem
para o total do processo de reafectac;ao de emprego na economia. Os dados
mostram que as empresas com menos de 50 trabalhadores sao responsaveis por
cerca de 3 I 4 na criac;ao e na destruic;ao de emprego, percentagem bastante superior do seu peso no emprego total da economia.
Em termos estatisticos, a metrica da taxa de emprego e a media, medida
que nao reflecte o real impacto na distribuic;ao dos desempregados. A media e
urn valor complexo, porque calculado a partir de todas as observac;oes; tern o
inconveniente de a tornar muito sensivel aos valores erraticos, podendo ser
empurrada para os extremos do intervalo por valores excessivamente altos ou
baixos. Por isso, em termos metodol6gicos, a medida da taxa de desemprego com
idades variciveis (TDIV) e mais adequada para a avaliac;ao do impacto da evoluc;ao demografica no desemprego da economia. A TDIV e uma taxa que mede as
variac;oes no desemprego induzidas pela alterac;ao na composic;ao da populac;ao
activa, calculada como a media ponderada das taxas de desemprego de cada
grupo etario observadas, em que os pesos sao a proporc;ao de cada grupo etario
na populac;ao activa. A taxa de desemprego em Portugat reportada ao inicio do
corrente ano, era da ordem de 7,6 por cento, em termos medios. 0 calculo da
TDIV mostra que a taxa de desemprego do grupo etario com mais de 35 anos
de ida de - representando 2 I 3 da populac;ao activa - era de 5,5 a 6 por cento.
A media geral era, assim, agravada pelo desemprego do grupo etario dos 25 aos
34 anos de idade, com uma taxa de 9,3 por cento e, sobretudo, pelo desemprego
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do grupo etario mais jovem (dos 15 aos 24 anos) com uma taxa de desemprego
de 16,8 por cento.
Este comportamento do mercado de trabalho em Portugal e coincidente
com o que se observa noutras economias. Geralmente, as taxas de desemprego
e de participat;:ao dos jovens sao muito mais sensfveis ao ciclo econ6mico do
que as dos outros grupos etarios. Os jovens tern taxas de desemprego mais elevadas porque tern uma maior probabilidade de se tornarem desempregados, ao
mesmo tempo que tern uma durat;:ao media de desemprego bastante menor do
que a dos adultos. Assim, quer a evolut;:ao da estrutura etaria da populat;:ao,
quer a evolut;:ao da taxa de participat;:ao do grupo etario mais jovem, tern implicat;:6es na taxa de desemprego.
Ha urn outro problema, frequentemente relevado, que e apontado como
factor crftico para 0 desemprego dos portugueses: a imigrat;:ao da mao-de-obra.
0 facto e que o recente relat6rio produzido pela Uniao Europeia, sob o tema
"Migrat;:ao e Integrat;:ao Social dos Imigrantes", rebate essa ideia, explicitando:
"os imigrantes ocupam lugares frequentemente considerados niio atractivos ou compen-

sadores pela maioria da popula9iio activa do pals de acolhimento e exprimem piores condi9oes de vida do que os cidadiios europeus que vivem nas mesmas zonas, particularmente em rela9iio ao trabalho e ahabita9iio".
0 problema mais preocupante da imigrat;:ao de mao-de-obra e que ela nao
concorre exclusivamente no trabalho pouco qualificado e de baixo estatuto
social. Como refere Pierre Giraud, a analise que explica o aumento das desigualdades laborais, assente na distint;:iio entre trabalho qualificado e trabalho niio-qualificado, e que conclui que a globalizat;:ao atinge sobretudo este ultimo estrato,
e uma analise incorrecta. 0 trabalho competitivo altamente qualificado pode
tambem ser vftima da globalizat;:ao. Urn trabalhador competitivo e o que, em
virtude daquilo que produz, esta em competit;:ao com outros trabalhadores
situados em outros territ6rios e que pode perder o seu emprego se a sua competitividade diminuir em relat;:ao aos outros. E esta classificat;:ao que permite compreender melhor entre que sectores aumentam as desigualdades. Assim, e mais
correcto substituir a classificat;:ao tradicional do trabalho "niio qualificado" e trabalho "qualificado" pela classificat;:ao trabalho "protegido" e trabalho "competitivo". 0 trabalho protegido e aquele que, no seio de urn territ6rio, s6 esta em competi<;:ao com outros trabalhadores situados no mesmo territ6rio, na produt;:ao de
bens e servit;:os nao sujeitos a competi<;:ao internacional. 0 trabalho competitivo
e aquele que, no seio de urn territ6rio, esta sujeito a competit;:ao com o trabalho
originario de outros territ6rios. Portanto, o trabalhador que se mantem no seu
territ6rio e porque e capaz de suportar a competit;:ao dos trabalhadores competitivos situados em outros territ6rios. A alternativa e mudar-se do seu territ6rio e
desenvolver-se nos outros mercados de trabalho.
A decomposit;:ao sectorial do emprego em Portugal mostra algumas vulnerabilidades, em termos competitivos, em tres sectores- agricultura/pesca, construt;:ao e comercio - que, no seu conjunto, responde par cerca de 45 par cento
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do emprego total. Efectivamente, e nestes sectores que os trabalhadores portugueses estao sujeitos a uma maior competi~ao dos trabalhadores imigrantes. Esta
situa~ao e confirmada pela decomposi~ao do emprego, par situa~ao na profissao,
permitindo constatar que quase 70 par cento da popula~ao activa empregada
corresponde, maioritariamente, a agricultores, pessoal comercial, operarios, operadores de instala~oes e trabalhadores nao-qualificados. E, mais grave ainda, a
fraca percentagem do nivel de ensino completo da popula~ao empregada, nao
chegando a 1 I 4 a que possui o ensino secundario ou superior. Este quadro estrutural do emprego em Portugal, recomenda a necessidade de uma maior capacidade de ajustamento dos salarios as condi~oes do mercado de trabalho, no sentido de aumentar o potencial de crescimento da actividade e, consequentemente,
a minimizar o aumento previsfvel da taxa de desemprego no futuro proximo.
Muitos politicos com assento parlamentar sao, simultaneamente, academicos e professores de meritos reconhecidos. Por razoes 6bvias estao par isso mais
responsabilizados, em termos eticos e deontol6gicos, pelas posi~oes que tomam.
0 problema do desemprego e demasiado serio para ser manipulado ao sabor das
conveniencias das correntes polfticas, independentemente dos matizes que revistam. Os eleitores podem estar distrafdos, mas a sociedade cientffica esta atenta.
*****

Esta edi~ao n. 0 8 de "Lusfada- Economia & Empresa", inclui urn leque de
temas variado com contributos te6ricos e empfricos quer no domfnio da economia e do mercado de capitais, quer com estudos nos sectores do turismo e dos
servi~os, como tambem com investiga~oes sabre o sector da educa~ao publica e
da gestao do capital humano nas empresas; inclui ainda urn artigo final sabre
teoriza~ao matematica. Complementa a estrutura da revista urn apendice sabre
os ultimos resultados do Observat6rio da Produtividade Empresarial, com incidencia no cluster do turismo.
No domfnio da economia, o primeiro artigo, intitulado Da relevancia da
componente psicol6gica na evoluc;iio futura da Economia Portuguesa, procura analisar
os desafios que se colocam a economia portuguesa, num quadro de implementa~ao de uma polftica de rigor or~amental que se procura conciliar com a realiza~ao de reformas estruturais e com a inversao de urn "ciclo para-recessionista"
ou, numa perspectiva mais optimista, de crescimento lento da economia nacional. Pretende-se chamar a aten~ao para a necessidade de conciliar as reformas
estruturais com a expansao sustentada da economia e com o respeito de criterios de rigor nas Finan~as Publicas. 0 segundo artigo, com o titulo Divulgac;iio de
resultados anuais e rendimento de acc;oes, analisa empiricamente o efeito da divulga~ao do resultado lfquido contabilfstico anual no mercado bolsista portugues,
examinando, particularmente, o comportamento dos pre~os das ac~oes quando
a divulga~ao de resultados e feita pelos gestores e quando da assembleia geral
anual das empresas.
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Em termos sectoriais, o texto Turismo e desenvolvimento local pretende
demonstrar a importancia de uma estrategia de turismo sustentavel para o
desenvolvimento local, de modo a constituir uma forma eficiente de promo~ao
das regi6es menos favorecidas. Focado no estudo de um caso (concelho de
l~eguengos de Monsaraz) o trabalho desenvolvido permite compreender as participa~6es, envolvimentos, estrategias, polfticas e processos de decisao relacionados com o desenvolvimento do turismo sustentavel na regiao estudada. 0 artigo seguinte, intitulado A relevancia da qualidade e da inovac;iio nos servic;os, releva
a importancia do sector dos servi~os como principal criador de riqueza e de
emprego nas economias desenvolvidas. Tomando a inova~ao como factor-chave
da competitividade, o artigo e suportado num trabalho que complementa uma
primeira abordagem de natureza conceptual com um estudo empfrico aplicado
ao sector dos servi~os, focada no bin6mio qualidade I inova~ao.
Na investiga~ao com foco nos recursos humanos, o artigo intitulado 0 retorno fiscal do investimento publico na educac;iio evidencia que, no mercado de trabalho, os indivfduos mais instrufdos e, consequentemente, melhor remunerados
estao sujeitos a uma carga fiscal superior, o que permite ao Estado recuperar o
investimento efectuado na sua educa~ao no ensino publico. Atraves de estudos
de casos, demonstra-se tambem que a rendibilidade da educa~ao e fortemente
condicionada em Portugal pelos nfveis de abandono e que caso este factor desperdido se situasse no nfvel medio do verificado nos pafses da UE, a rendibilidade mais que duplicaria o investimento na educa~ao. 0 artigo seguinte com o
tftulo A contabilizac;iio do capital humano como um problema de propriedade, pretende
mostrar que a contabiliza~ao do capital humano pode ser perpectivada como
um problema relacionado com a propriedade do capital humano e com a propriedade da empresa. De acordo com a analise efectuada esse problema pode
resultar de nao estar claramente definida de quem e a propriedade do capital
humano ou, sendo clara essa propriedade, de a sua contabiliza~ao reduzir o
peso do capital proprio no financiamento da empresa. Pode resultar, ainda, do
papel simb6lico da contabilidade relativamente a propriedade da empresa.
0 ultimo texto desta edi~ao tem como tftulo a Modelac;iio de redes probabillsticas para diagramas de influencia. 0 artigo aborda a constru~ao de redes probabilfsticas, envolvendo diferentes procedimentos. 0 estudo, em que se suporta, utiliza tecnicas de modela~ao aplicadas a problemas de decisao em varias areas
com recurso a um software conveniente.
Esta a contribui~ao para este anode Lusiada- Economia & Empresa. Devemo-la a todos quantos com o seu saber e disponibilidade tornou possfvel esta edi~ao, que esperamos seja bem acolhida pelos leitores.
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