Adaptação à Mudança

Como os Serviços Privados de Emprego
facilitam a Adaptação à Mudança,
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Melhores Mercados de Trabalho e Trabalho Digno

Versão Portuguesa do 1º capítulo deste documento
AS EMPRESAS DE SERVIÇOS PRIVADOS DE EMPREGO POSSIBILITAM A ADAPTAÇÃO À
MUDANÇA DOS MERCADOS DE TRABALHO, CADA VEZ MAIS VOLÁTEIS E COMPLEXOS
Os ciclos económicos são cada vez mais voláteis, dando origem a uma crescente
tensão entre criação e destruição de emprego. A adaptação dos mercados de trabalho
a esta nova dinâmica é um dos maiores desafios que as sociedades enfrentam hoje.
Nesta nova e complexa realidade dos mercados, o papel dos intermediários no
mercado de trabalho é crucial. Trabalhadores e empregadores precisam de um
intermediário para reagir rapidamente para equilibrar a oferta com a procura, e
garantir que os níveis máximos de participação no mercado de trabalho são mantidos.
Posicionando-se como um parceiro em períodos economicamente sólidos, os Serviços
Privados de Emprego permitem que os mercados de trabalho se adaptem quando as
economias enfrentam mudanças. A indústria reduz os lapsos de tempo entre a
recuperação económica e a criação de emprego. Ela também ajuda as empresas a se
adaptarem melhor e mais rapidamente aos ciclos económicos. O sector oferece
soluções de força de trabalho eficazes que permitem que os empregadores
aproveitem as oportunidades e possam gerir as flutuações do mercado de forma
eficaz. Cada vez mais oferece uma variedade de serviços profissionais para fornecer
soluções diversificadas, que vão desde o trabalho de consultoria e recrutamento para
serviços de RH e outsourcing.
Esta trabalho mostra que as organizações que estrategicamente combinem
flexibilidade interna com o recurso ao trabalho temporário para atender às flutuações
da procura parecem estar em melhor posição para gerir a crescente volatilidade e
reagir de pronto às oportunidades de mercado.
Para os trabalhadores, os Serviços Privados de Emprego oferecem uma variedade de
contratos de trabalho que vão ao encontro das diferentes expectativas e atitudes para
com o trabalho. O sector combina a flexibilidade de que muitos dos trabalhadores hoje
procuram, com a segurança de que igualmente necessitam. E permite a criação de
mais oportunidades emprego além de permitir que os candidatos encontrem
rapidamente colocação. E ajuda ainda os trabalhadores a adquirir e desenvolver suas
capacidades e competências, contribuindo para a mobilidade horizontal e vertical no
mercado de trabalho.
EVIDÊNCIA FACTUAL
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Quando comparada com a taxa de emprego global, o sector dos Serviços Privados
de Emprego retoma vários meses antes, em tempos de recuperação.
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Os Serviços Privados de Emprego permitem reduzir o desfasamento entre a
recuperação e a criação de emprego: existe uma correlação direta entre a evolução
do número de trabalhadores temporários colocados e a evolução do PIB.
Quando questionados sobre a principal razão que os levou a trabalhar através de
agências privadas de emprego, 60% dos trabalhadores temporários em França
respondeu "para encontrar um emprego rapidamente".
A maioria dos trabalhadores temporários do Reino Unido (66%), Polónia (60%),
Países Baixos (58%) e Bélgica (52%) concordam com a afirmação "o trabalho
temporário ajuda a ter uma vida equilibrada".

SERVIÇOS DE EMPREGO PRIVADOS REDUZIR TANTO O DESEMPREGO ESTRUTURAL
COMO O DESEMPREGO FICCIONAL
Como intermediários no mercado de trabalho ao qual conferem transparência, os
Serviços Privados de Emprego contribuem para reduzir as duas dimensões do
desemprego: o desemprego estrutural — através da criação de novos postos de
trabalho — e desemprego «friccional» (aquele que ocorre na normal transição de um
tipo de emprego para outro) — pela garantia de uma melhor e mais rápida adequação
entre oferta e procura nos mercados de trabalho.
O sector é um motor de criação de emprego e aumenta o leque de opções de trabalho
disponíveis. Contribui para fazer corresponder a oferta e a procura no local de
trabalho, e é capaz de o fazer numa escala global, tratando o emergente desencontro
entre as características e necessidades de oferta e procura, tanto geográfica como
sectorialmente.
Com mercados de trabalho em constante movimento, postos de trabalho são criados e
destruídos numa base constante e diária. Neste contexto tremendamente dinâmico, as
políticas ativas de emprego, com uma forte cooperação entre os serviços públicos e
privados de emprego é indispensável se pretendemos manter o crescimento
económico e mercados de trabalho inclusivos.
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A capacidade dos Serviços Privados de Emprego para facultar postos de trabalho à
frente da clássica curva de criação de emprego faz com que o sector seja um
importante parceiro na gestão eficaz das flutuações do mercado. Efetivamente, os
Serviços Privados de Emprego começam a criar emprego, mesmo em níveis muito
baixos de crescimento do PIB e são particularmente eficazes no arranque precoce e em
antecipação à economia. Além do mais, ao fornecer uma forma organizada e regulada
de trabalho flexível, Serviços Privados de Emprego responsáveis contribuem para
eliminar as formas mais precárias de emprego: o trabalho ilegal e clandestino.

EVIDÊNCIA FACTUAL
•

•

•

•

As taxas de desemprego e trabalho temporário seguem padrões inversos: quanto
maior a taxa de penetração do trabalho temporário, menor será a taxa de
desemprego.
Os Serviços Privados de Emprego criam emprego: Nos EUA, Serviços Privados de
Emprego possibilitaram a criação de 401 mil novos empregos em 2010, o maior
crescimento anual registado desde 1994. Na Europa, desde o ponto mais baixo da
crise económica em 2009, o sector tem proporcionado até meados de 2011, pelo
menos 900 mil novos postos de trabalho em cima dos 3 milhões de trabalhadores
temporários que permaneceram empregados ao longo da crise. Isto vem na
sequência do desempenho durante o período de 2002 a 2007, quando havia 1,3
milhões de novos empregos na indústria. O Trabalho Temporário não substitui os
contratos permanentes: 74% das organizações de Utilizadores não consideraram
que contratar trabalhadores por tempo indeterminado seja alternativa à
contratação de trabalhadores temporários e 62% deles afirma que não teria criado
postos de trabalho se para tal não pudessem recorrer aos Serviços Privados de
Emprego.
Os Serviços Privados de Emprego contribuem para reduzir o trabalho não
declarado: Há uma correlação inversa entre o nível de atividade económica ilegal e
o nível de penetração do trabalho temporário. Na Itália, o trabalho temporário foi
introduzido legalmente pelo governo em 1998 como um meio de combater o
trabalho não declarado. Na Bélgica, os serviços de emprego privados
desempenham um papel fundamental na distribuição de "cheques serviços"
transformando pessoal de serviço doméstico não declarado em trabalhadores
formais.
Na Austrália, reconhecendo a eficiência do sector privado de emprego, o governo
colocou os seus serviços públicos de emprego a cargo de organizações privadas e
sem fins lucrativos. Em comparação com a situação anterior ao outsourcing do
serviço público de emprego, o sistema atual revela um desempenho cerca de três
vezes superior, com aproximadamente cerca de um terço dos custos.

SERVIÇOS PRIVADOS DE EMPREGO REDUZEM A SEGMENTAÇÃO DOS MERCADOS DE
TRABALHO
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A Segmentação dos mercados de trabalho pode ser caracterizada por um baixo nível
de participação e baixa mobilidade geográfica e profissional. A função de transição que
os Serviços Privados de Emprego fornecem é crucial na manutenção de mercados de
trabalho inclusivos e com altos níveis de participação.

Ao identificar onde existem necessidades de emprego e combinando-as com a oferta
de trabalho, os Serviços Privados de Emprego constituem um trampolim que permite
às pessoas a transição da escola para o trabalho, do desemprego para o emprego e de
emprego em emprego. Permitem ainda a transição de trabalho a tempo parcial para
trabalho a tempo completo (e vice-versa) e entre os sectores de atividade, de acordo
com a procura da economia.
Este papel de "agente de transição" é particularmente relevante entre os grupos de
jovens e desfavorecidos (por exemplo, as minorias étnicas, mulheres que regressam ao
mercado de trabalho, os trabalhadores mais velhos). Isto porque os serviços de
emprego privados proporcionam fácil acesso ao mercado de trabalho (ajudam os
candidatos a emprego a encontrar a posição certa), permitem que os empregadores
possam recrutar esses trabalhadores desfavorecidos com um baixo risco (período
probatório) e oferecem soluções contratuais que cumprem os condicionalismos deste
grupo de trabalhadores (necessidade de ganhar confiança novamente por trabalho a
tempo parcial ou por um período limitado de tempo desde o início).
Contribuindo para reduzir o trabalho ilegal e oferecendo oportunidades de emprego
para as pessoas que se encontram mais afastadas do emprego, a indústria dos Serviços
Privados de Emprego desempenha um papel fundamental na maximização da
participação no mercado de trabalho, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva.

Estima-se que 12 milhões de trabalhadores na Europa utilizam em cada ano os
serviços de empresas de trabalho temporário para entrar no mercado de trabalho,
mudar de emprego, atualizar competências ou mesmo passar para posições
permanentes.

•

Os Serviços Privados de Emprego fornecem um trampolim no acesso ao emprego:
Na África do Sul, apenas 15% dos trabalhadores estavam empregados antes de
ingressar no trabalho temporário, número que sobe para 61% depois de passar
pelo trabalho temporário. Em França, apenas 11% dos trabalhadores tinham
emprego antes do trabalho temporário, e este número salta para 66% de trabalho
logo após, devido ao trabalho temporário. Na Noruega, a percentagem de pessoas
empregadas saltou de 16% para 65%, devido ao trabalho temporário. Na Suécia, a
participação no mercado de trabalho dos trabalhadores temporários aumentou de
34% para 85%.

•

Os Serviços Privados de Emprego ajudam os jovens a entrar e permanecer no
mercado de trabalho: 35% dos trabalhadores temporários na Europa têm menos
de 25 anos de idade. O Trabalho Temporário é muitas vezes a primeira
oportunidade de ganhar experiência e contactar com o mercado de trabalho.
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EVIDÊNCIA FACTUAL

•

Os grupos-alvo beneficiam com os Serviços Privados de Emprego: 66% dos
trabalhadores temporários estavam desempregados antes de procurar a ajuda de
empresas de trabalho temporário. Além disso, os trabalhadores mais velhos (mais
de 50 anos) representam uma parte crescente dos trabalhadores temporários: em
França e na Bélgica, a percentagem de trabalhadores mais velhos no trabalho
temporário é sensivelmente o dobro da taxa dos trabalhadores mais velhos no
mercado de trabalho mais amplo.

•

Em toda a Europa, o trabalho temporário é reconhecido como um canal eficaz para
encontrar um primeiro emprego (de 92% da população no Reino Unido e 86% na
Bélgica e 71% na Itália e 59% na Alemanha), bem como para encontrar um trabalho
a tempo inteiro (de 90% no Reino Unido e 78% nos Países Baixos a 43% na
Alemanha e 40% na Itália).

SERVIÇOS DE EMPREGO PRIVADOS CONTRIBUEM PARA ADEQUAR E DESENVOLVER
AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS NO MERCADO DE TRABALHO
As mudanças demográficas globais estão a criar um desencontro significativo de
talentos em todo o mundo, com escassez cada vez maior nos EUA, Japão e Europa
enquanto o hemisfério sul vai enfrentando a perspetiva de se quedar com mais
trabalhadores do que postos de trabalho — e, muitas vezes, onde há empregos, os
trabalhadores não têm as competências necessárias. Além de lidar com as flutuações
sazonais de competências, a indústria permite uma eficaz adaptação das competências
às mudanças estruturais.

Página

Agindo como «agentes» dos trabalhadores, os Serviços Privados de Emprego também
os ajudam a aceder a novas colocações e asseguram-lhes uma transição tranquila para
novo emprego. A formação profissional dos trabalhadores temporários é conduzida e
enformada pela procura, organizada em estreita cooperação com as empresas
utilizadoras, com uma abordagem de curto prazo e pragmática, funcionando
particularmente bem para trabalhadores menos qualificados. Desta forma, os

6

As atividades dos Serviços Privados de Emprego não só refletem as alterações
sectoriais do mercado de emprego, como ainda faculta preciosa ajuda à economia
para se lhes adaptar. A indústria está a ajudar os trabalhadores a mudar de sectores
em declínio para sectores em crescimento e de elevada procura. Ao possibilitar acesso
a formação profissional adequada, o sector também ajuda a preencher a lacuna de
talentos e desenvolver uma força de trabalho mais qualificada. Requalificação e
melhoria de competências estão, pois, no cerne do sector e são fundamentais para o
seu papel de dar resposta cabal à procura nos mercados de emprego.

trabalhadores temporários podem fazer transições horizontais ou verticais, sectorial e
geograficamente falando, em claro benefício da sua carreira.

EVIDÊNCIA FACTUAL
•

•

•

Os Serviços Privados de Emprego adaptam as competências às mudanças
sectoriais: Nos EUA, o sector profissional (ou seja, trabalhadores temporários
altamente qualificados) ocupa hoje cerca de 55% do mercado de trabalho
temporário em comparação com apenas 36% em 1995, refletindo a procura geral
por uma força de trabalho mais especializada. Em França, a percentagem de
trabalhadores temporários colocados nas indústrias de serviços aumentou cerca de
10% nos últimos dez anos, refletindo e acompanhando a mudança para uma
economia mais orientada a serviços.
Os Serviços Privados de Emprego criam competências: Em sete países europeus
(Bélgica, França, Luxemburgo, Holanda, Itália, Espanha e Áustria), fundos sectoriais
de formação, geridos pelos parceiros sociais, foram criados para facilitar o acesso à
formação profissional de trabalhadores temporários. Mais de 500 milhões de euros
são investidos todos os anos ano por esses fundos, em esquemas de formação
especificamente concebidos para os trabalhadores temporários.
Na Holanda, os trabalhadores temporários recebem muito mais formação do que
os trabalhadores contratados a termo e são regularmente submetidos a formação
para encontrar novas oportunidades de emprego. Devido à forte percentagem de
jovens nos Serviços Privados de Emprego, 70% dos trabalhadores temporários em
formação têm menos de 35 anos, enquanto que apenas 50% dos trabalhadores
permanentes em formação se inserem nesta faixa etária.

OS SERVIÇOS PRIVADOS DE EMPREGO PROPORCIONAM UM TRABALHO DIGNO
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Uma vez que os trabalhadores temporários são os trabalhadores das empresas de
trabalho temporário (sejam contratados a termo, ou por tempo indeterminado), o
sector está em uma posição única para negociar a sua colocação e concretas condições
de trabalho.
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O desafio para as economias de todo o mundo é aliar a adaptação à mudança da força
de trabalho com a necessidade de trabalho digno como previsto na “Decent Work
Agenda” da OIT. O sector privado de emprego, organizado e regulado, oferece um
trabalho digno e confere vantagens especiais quando comparado com outras formas
externas de trabalho flexível, como no «trabalho por chamada» (on-call work),
contratos a prazo e de outsourcing, que podem ser muito precárias para os
trabalhadores.

Se for o caso, este emprego e condições de trabalho podem mesmo ser negociados
com os sindicatos como representantes dos trabalhadores temporários. Portanto,
como a única forma de trabalho flexível organizado como um sector próprio, a própria
indústria celebrou um grande número de convenções coletivas de trabalho com os
sindicatos a nível nacional, especialmente na Europa. Desta forma, os trabalhadores
temporários estão protegidos por direitos negociados através da negociação coletiva,
quer a nível sectorial ou a nível da empresa utilizadora.
Como tal, o sector privado de emprego é um facilitador da inovação social. Organizou
novas maneiras de garantir a proteção social dos trabalhadores em relações de
trabalho que são diferentes das dos trabalhadores com contratos permanentes. Em
vários países, a indústria tem desenvolvido sistemas para garantir a portabilidade e
transferibilidade dos direitos dos trabalhadores temporários (seguro de saúde, planos
de pensão complementar e formação profissional).
Na Europa, as empresas de trabalho temporário são muitas vezes vistos como a
personificação da flexigurança, devido à sua combinação de flexibilidade e segurança
para empresas e trabalhadores.
Promovendo a necessidade de uma regulamentação adequada da indústria e
estimulando o reforço dos padrões de qualidade, os Serviços Privados de Emprego são
empregadores responsáveis que trabalham para o desenvolvimento saudável e
sustentável do setor. A indústria está fortemente empenhada em trabalhar lado a lado
com governos e sindicatos para combater os abusos e práticas ilícitas decorrentes de
empresas desonestas, não fiáveis e antiéticas, porquanto todas têm um interesse
comum em impender tal combate.

•

A indústria está empenhada em desenvolver um diálogo social construtivo: Em
mais de 25 países em todo o mundo (18 na Europa, 7 fora da Europa), o recurso ao
trabalho temporário é regulada por convenções coletivas de trabalho, negociadas a
nível intersectoriais, sectoriais e/ou nível da empresa do utilizador. Em 2010 a
associação de empregadores de trabalho temporário japoneses (Jassa) assinaram
uma declaração conjunta com o a confederação sindical (Rengo) sobre como
melhorar o tratamento dos trabalhadores temporários e promover as boas práticas
dentro da indústria.
Estes acordos coletivos de trabalho levaram à criação de fundos sectoriais
bipartidos, geridos em comum pelos parceiros sociais em vários países, facultando
aos trabalhadores temporários proteção extra através da formação (Bélgica,
França, Luxemburgo, Holanda, Itália, Espanha e Áustria), saúde e segurança
(Bélgica, França, Países Baixos), pensões (França, Holanda, Itália, Suíça) e benefícios
sociais complementares (Bélgica, França, Holanda, Itália).
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EVIDÊNCIA FACTUAL

•

•

A indústria trabalha em estreita colaboração com a Organização Internacional do
Trabalho e os sindicatos internacionais (ITUC, UNI Global) para promover a adoção
de uma regulamentação adequada sobre o trabalho em países onde essa
regulamentação ainda não existe, apresentando como diretrizes as disposições da
Convenção OIT n ° 181 sobre as agências de emprego privadas (empresas de
trabalho temporário).
A indústria desenvolveu ferramentas específicas para garantir que os padrões de
qualidade e regulação (seja por lei ou negociação coletiva) estão a ser cumpridos:
Em França (CPPNTT), Bélgica (CNT) e Holanda (SnCu & SNA), instituições bipartidas
foram instituídas para monitorar e garantir a conformidade com a regulamentação
existente do trabalho temporário. Na Bélgica e em Portugal, um Provedor do
Trabalhador Temporário foi instituído para lidar com reclamações de trabalhadores
temporários e procurar soluções. Na Suécia e na Holanda, onde não existem
regimes de licenciamento, um sistema de certificação está no local para verificar as
condições em que agências de emprego privadas se encontram a operar.

• Quando perguntados sobre as suas condições de trabalho, a satisfação dos
trabalhadores temporários é muito elevada. Em toda a Europa, uma percentagem
muito grande de trabalhadores temporários recomendaria o trabalho temporário
para a sua família ou amigos, que vai desde 83% no Reino Unido e 76% na Polónia
a 74% na Bélgica, 69% na França, 62% nos Países Baixos e 55 % na Itália. Em França,
91% dos trabalhadores temporários têm uma perceção positiva do trabalho
temporário (mais do que qualquer outro tipo de população, sejam eles candidatos
a emprego, trabalhadores do sector público ou privado ou estudantes): 93% estão
satisfeitos com seu trabalho, 89% com o equilíbrio trabalho-vida e 79% com seu
salário.
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Em muitos países, o sector dos Serviços Privados de Emprego já desempenha um
papel-chave para facilitar a adaptação à mudança, seja sazonal, cíclica ou estrutural.
No entanto, em muitos outros, a contribuição do sector para habilitar a adaptação à
mudança é ainda dificultada por uma regulamentação inadequada e/ou
desequilibrada. Em alguns casos, a indústria não pode confiar num ambiente jurídico
claro e estável devido à falta de reconhecimento legal dessa específica e triangular
relação de trabalho. Noutros casos, a indústria ainda opera com um quadro
regulamentador que foi adotado décadas atrás, numa época em que os mercados de
trabalho eram substancialmente diferentes. Como resultado, os Serviços Privados de
Emprego enfrentam condições que estão agora manifestamente ultrapassadas —
como a limitação a serviços e trabalho que pode ser prestado, proibições sectoriais,
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UM MERCADO DE TRABALHO EFICIENTE PRECISA DE REGULAÇÃO ADEQUADA DOS
SERVIÇOS PRIVADOS DE EMPREGO

limitação a uma série motivos justificativos legitimadores, ou sujeição a duração
máxima do contrato.
A fim de avaliar como otimizar a contribuição da indústria dos Serviços Privados de
Emprego para o melhor funcionamento dos mercados de trabalho, The Boston
Consulting Group e CIETT criaram dois indicadores:
- Um índice de Eficiência de Regulamentação, com base na regulamentação dos
Serviços Privados de Emprego existentes em cada mercado nacional.
- Um índice de Eficiência do Mercado de Trabalho, com base em seis critérios objetivos
calculado para cada país: taxa de emprego global, taxa de emprego 15-24 anos, taxa de
emprego 55-64, horas anuais trabalhadas, índice de participação laboral e taxa de
desemprego.
NOTA EXPLICATIVA
Para explorar aquilo seria o quadro ideal regulamentador dos Serviços Privados de
Emprego, a fim de proporcionar um melhor funcionamento dos mercados de trabalho,
o “The Boston Consulting Group” e a “CIETT” identificaram quatro principais tipos de
envolvência ou ambiente em que os Serviços Privados de Emprego operam atualmente:
1. «Orientada para o mercado» — Os países onde os Serviços Privados de Emprego e
a lei laboral é relativamente liberal, e as empresas têm um elevado grau de
autonomia na determinação da forma mais adequada de emprego. A
autorregulação desempenha aqui também um papel importante.
2. «Baseado no diálogo social» — Os países onde os Serviços Privados de Emprego e a
lei laboral são fortemente influenciados pela negociação entre os parceiros sociais.
Neste caso, os parceiros sociais têm a liberdade para determinar regras por via de
negociação.
3. «Impulsionado pelo legislador» — Os países onde os Serviços Privados de Emprego
e o direito do trabalho são determinados principalmente por órgãos
governamentais e pela produção legislativa, tanto a nível nacional como regional,
com a legislação oficial a constituir a base principal do direito do trabalho
4. «Emergentes» — países onde os Serviços Privados de Emprego ainda são jovens e
as leis laborais e a legislação ainda estão em desenvolvimento. A legislação está
ainda em desenvolvimento, e o trabalho informal assume em alguns casos uma
dimensão significativa.
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Quando os grupos de países são confrontados com o Índice de Eficiência do Mercado
de Trabalho, torna-se evidente que os mercados de trabalho têm performances
diferentes atendendo ao tipo de envolvência ou ambiente em que se inserem. Nos
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Três subgrupos importantes foram identificados dentro da envolvência ou ambiente
baseado no diálogo social, assim criando um total de 6 tipos de grupos de países em
que operam Serviços Privados de Emprego.

grupos «orientado para o mercado» e «baseado no diálogo social» demonstram
consistentemente melhor desempenho e apresentam maior eficiência do que os que
operam dentro de uma envolvência ou ambiente «impulsionado pelo legislador»
(devido a algumas desajustadas e desatualizadas limitações sobre os serviços e a
entraves que o sistema coloca desde o início aos Serviços Privados de Emprego, bem
como à menor capacidade dos parceiros sociais em definir o nível adequado de
regulação). Os mercados «emergentes» demonstram também elevados níveis de
ineficiência, à medida que o quadro regulamentador e o sistema social se encontram
ainda em desenvolvimento e não permitem que os Serviços Privados de Emprego
possam desempenhar um papel ativo.
Acima de tudo, o relatório não pretende recomendar um tipo de grupo em detrimento
de outro. Na verdade, reconhece que não há uma solução única para todos, e deixa
claramente antever que a regulação deve ser relevante em atenção aos valores
culturais e prioridades do mercado e da sociedade.
Embora o sector dos Serviços Privados de Emprego tenha claramente evoluído de
forma diferente em cada grupo, é um facto que, quando adequadamente regulado, o
sector é capaz de aumentar a participação no mercado de trabalho através da criação
de postos de trabalho, contribuindo para a redução do trabalho ilegal, e atraindo as
pessoas desfavorecidas no mercado de trabalho e possibilitando mais oportunidades
opções de trabalho.

•

Os países com nenhuma regulamentação específica sobre o trabalho temporário,
ou regulamentação ultrapassada, classificam-se mal em termos de Índice de
Eficiência de Regulamentação (como a Turquia, Argentina, Chile, Grécia,
Luxemburgo, Espanha), enquanto mercados mais maduros em que a regulação dos
Serviços Privados de Emprego tem sido desenvolvida e ajustada regularmente às
necessidades dos mercados de trabalho mostram as melhores notas (por exemplo,
Holanda, Suécia, EUA, Dinamarca, Reino Unido, Austrália, Bélgica, Alemanha,
França).
Os países mostrando resultados mais elevados de eficiência do mercado de
trabalho são aqueles onde a indústria dos Serviços Privados de Emprego tem sido
capaz de operar por muitos anos (com a notável exceção da França). Por outro
lado, os países em que o sector foi aberto apenas recentemente (por exemplo,
Chile, Europa Oriental) ou ainda não é devidamente regulamentado (por exemplo,
México, Luxemburgo, Espanha, Portugal) apresentam níveis de eficiência no
mercado claramente inferiores.
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EVIDÊNCIA FACTUAL

•

A eficácia do mercado de trabalho influencia largamente a competitividade dos
países: há uma correlação direta entre os resultados do Índice de Eficiência do
Mercado de Trabalho e o Índice de Competitividade do Fórum Económico Mundial.

SEGUIR EM FRENTE
O relatório sublinha que a indústria está numa posição privilegiada para apoiar
governos, empresas e trabalhadores para lidar com a aceleração dinâmica nos
mercados de trabalho e gerir a mudança, seja sazonal, cíclica ou estrutural.

Página

1. Os decisores políticos devem assegurar que o quadro regulamentar em vigor para
o sector dos Serviços Privados de Emprego é apropriado permitindo assim que
desempenhe em pleno o seu papel.
a. Nos países onde não existe regulamentação específica para o sector, um
quadro jurídico regulamentador devem ser adotado; Isto poderia ser alcançado
usando a Convenção n ° 181 da OIT sobre agências de emprego privadas como
quadro orientador. Os parceiros sociais devem ser estreitamente envolvidos no
processo, e contribuir para a definição desse enquadramento regulamentar.
b. Em países onde a regulamentação específica já existe, decisores políticos
devem rever regularmente as condições e restrições que se aplicam ao uso dos
Serviços Privados de Emprego, para assegurar que esse enquadramento não
está desatualizado ou se não terá deixado de se justificar com base na nova
realidade do mercado de trabalho.
2. Os decisores políticos devem reconhecer que a indústria do Sector Privado de
Emprego é um sector económico em si próprio. Como tal, deve beneficiar da
liberdade de negociação coletiva e, se for o caso, poder negociar diretamente com
os sindicatos o nível de regulamentação e condições de trabalho dos trabalhadores
temporários.
3. Serviços Privados de Emprego adequadamente regulados devem ser envolvidos
pelos decisores políticos na conceção e implementação de políticas ativas do
mercado de trabalho - particularmente através do desenvolvimento de
cooperação público-privada. O seu contributo para facilitar as transições no
mercado de trabalho, para aumentar o nível de participação no mercado do
trabalho, criando emprego e reduzindo o trabalho não declarado e para oferecer
um trabalho digno, deve ser incluída nas políticas de emprego público.
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O relatório faz uma série de RECOMENDAÇÕES para os decisores políticos a nível
internacional, regional e nacional, sublinhando que o sector dos Serviços Privados de
Emprego podem maximizar a sua contribuição para o crescimento sustentável e
desempenhar um papel importante na oferta de soluções para lidar com a nova
realidade económica.

Serviços Privados de Emprego possibilitam que os mercados de trabalho se adaptem às
mudanças. A fim de reforçar essa sua contribuição para o trabalho digno e para o
melhor funcionamento dos mercados de trabalho, o sector também se compromete a
proporcionar um número de ações-chave.
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1. O sector compromete-se a trabalhar ao lado de todas as partes relevantes,
incluindo os parceiros sociais, a fim de otimizar a regulação dos Serviços de
Privados de Emprego. Ele vai colocar ênfase na posterior ratificação da Convenção
OIT nº 181 sobre agências de emprego privadas e/ou garantir que as principais
disposições da Convenção estão a ser transpostas no maior número possível de
países de todo o mundo.
2. O sector compromete-se a por em curso ação concreta no sentido da melhoria da
gestão e dos padrões de qualidade da indústria em todo o mundo. Vai
impulsionar e apoiar a criação de federações nacionais de Serviços Privados de
Emprego nos países onde não existem ainda. Vai melhorar as normas de qualidade
e códigos de conduta e promover a adoção de procedimentos de reclamações e
soluções para lidar com casos de práticas irregulares.
3. Compromete-se a tornar-se um ativo agente de carreira para os trabalhadores e
representar mais amplamente os desafios e oportunidades de trabalho de hoje e
as iniciativas necessárias, incluindo a qualificação, inovação social, orientação
profissional e transições eficazes para garantir trabalho digno para todos. Para
alcançar este objetivo, o sector do emprego privado compromete-se a fazer novos
investimentos em mais e melhor formação dos seus próprios funcionários e dos
trabalhadores temporários.
4. O sector irá realizar um maior esforço de comunicação para explicar o papel que
a indústria tem em contribuir para a eficiência dos mercados de trabalho e de
luta contra a face ilegal, clandestina e antiética da indústria. Além de realizar
novas pesquisas e investigações em conjunto com os sindicatos, o sector
compromete-se a trabalhar com eles para combater os abusos e práticas ilícitas
decorrentes das agências privadas de emprego pouco fiáveis, antiéticas e
clandestinas, algo em que todas as partes têm um interesse comum em fazer. Estas
agências privadas de emprego despidas de escrúpulos que danificam e afetam
gravemente a imagem das agências bem-organizadas e responsáveis, representam
uma concorrência desleal e conduzem a um inaceitável abuso dos trabalhadores.
5. O sector compromete-se a expandir o seu papel como intermediário do mercado
de trabalho em parceria com todas as partes interessadas para oferecer mercados
de trabalho inclusivos, com bom e sustentável funcionamento, e com altos níveis
de participação, bem como assim uma abordagem coordenada para ajustar a
oferta com a procura.

